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التا�سع  القرن  اأملاين من  فيل�سوف   )Friedrich Nietzsche( نيت�سه ( فريدريك  )�آ

 ،)Lützen( قرية �سغرية من مدينة لوت�سن ،)Röcken( ع�رش ُولد �سنة 1844 يف روكن

لن  نيت�سه”.  “اأر�سيف  اإليزابيت  �سقيقته  اأقامت  حيث  فاميار،  يف   1900 �سنة  وتُويفيّ 

تناولت  التي  اجلييّدة  الكتب  من  العديد  ثمة  ال�سخ�سية،  حياته  تفا�سيل  يف  ندخل 

نا بالدرجة الأوىل هو ُكتبه وم�سامينها  لة جدا، ما يهميّ باإ�سهاب �سرية حياته وب�سيغة ُمف�سيّ

بل  نها،  وثميّ اإليها  ارتاح  البع�ض  العاملية.  الثقافية  ال�ساحة  على  وتاأثرياتها  الفل�سفية 

َم�سمونها  جدا،  يرة  �رشيّ اعتربها  الآخر  والبع�ض  م�سبوقة،  غري  فل�سفية  ثورة  اعتربها 

ة.  القميّ اإىل  دة  عيّ م�سَ فيها  العنف  ُحُمولة  لكن  فر،  ال�سيّ ُيقارب  بل  �سعيف،  الفل�سفي 

التي  الفظيعة  الالاأخالقية  والتيّداعيات  العن�رشييّة،  التخمينات  واأدليّتهم على ذلك هي 

على  ُيثني  حيث  الأخالق«  و»جينيالوجيا  وال�رش«،  اخلري  وراء  »ما  كتابي  يف  �َسكَبها 

�ض جهارا على �سحق ال�سعفاء. ولكن ل  ة الغا�سمة وميدح العنف واحلرب ويحريّ القويّ

يف  مفرط  و»اإن�ساين  املرح«،  و»العلم  »الفجر«،  مثل  اأخرى  كتابات  ق�سوة  تقليّ 

ره العقل  ان لكل ما ل يت�سويّ اإن�سانييّته«، اأما �سذرات ما ي�سمى بـ»اإرادة القوة«، فهي خزيّ

( يف الفقرة الرابعة من ما ور�ء �خلري و�ل�شر نقراأ اأ�سياء غريبة جدا،  من فظاعات. )باآ

�َسارة  وكاأنها  اجلزيرة،  قناة  اإىل  ي�سا  خ�سيّ ُكتبْت  وكاأنها  لنا  ف�ستبدو  جيدا  تدبيّرناها  اإذا 

قناة  مهند�سا«،  كان  من  اإليّ  علينا  يدخل  »ل  الأكادميية:  على  اأفالطون  ل�سارة  معاك�سة 

( مل تَقت�رش مراجعاته على الأخالق  ابا«. )تاآ اجلزيرة: »ل يدخل علينا اإليّ من كان كذيّ

يا،  كليّ ال�سحيحة، وهو جمال غريب عنه  العلوم  اقَتَحم جمال  وال�سيكولوجيا، واإمنا 

ة وطالب بالتخليّي  ولي�ض له فيه اأييّ زاٍد َمعريف، ومع ذلك فقد �سنيّ حملة على فكرة الذريّ

 ) ية الفيزيائيني املحدثني. )ثاآ عنها لكن دون امل�سا�ض بفكرة الروح الفردية اأو تبنيّي ماديّ

يرغبون  الذين  الأحرار  املفكرين  اأي�سا  عار�ض  فقد  ين  املاديّ الفيزيائييّني  عار�ض  ومثلما 
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يف تخلي�ض العقول من خرافات الأديان، ويجتهدون ِلِعْتق الب�رشية من نرَْي العبودية 

امل�ساواة  »ُدعاة  يهم  ُي�سميّ ة،  والأخويّ ال�سلم  مبادئ  ن�رش  على  ويعملون  وال�ستغالل، 

( اتيّهم  وا�سييّني« die Nivellirer(، وهي �ُسبيّة وَمهانة كربى يف قامو�ض نيت�سه. )جاآ )ال�سيّ

ره هو للدين وملَكانته يف املجتمع  الفال�سفة الأملان باأنهم لهوتييّون ُمقنيّعون، لكن ت�سويّ

( وقد ف�رشيّ انت�سار ظاهرة  ل يقليّ عنهم لهوتية، هذا اإن مل يكن رجعيا بالكامل. )حاآ

اليومية  احلياة  متاعب  توفيّر  كانت  التي  العبودية  بانعدام  احلديث،  العامل  يف  الحلاد 

على الأ�سياد وترتك لهم و�سعا من الوقت للتاأمل والعتناء بالروحانيات. والغريب يف 

الأمر اأنه ياأ�سف لهذا النحطاط الأوروبي، الذي جعل النا�ض يتخلون عن ارتياد دور 

راأيه  متني  اأ�سا�ض  على  َيْبِني  ولكي   ) )خاآ ال�سابق.  يف  احلال  عليه  كان  كما  العبادة، 

القائل باأن الأديان فيها منافع كبرية للنا�ض، طبيَّق مبداأه العن�رشي الثابت: توزيع الأدوار 

ين  والرتكيز على التق�سيم الهرمي »بح�سب اأنواع الب�رش التي تو�سع حتت و�ساية الديّ

وبعدهم  والنهي«،  الأمر  على  »املَْجُبولون  الأ�سياد  ياأتي  مرتبة  اأعلى  يف  ومظليّته«. 

حقنها  يجب  التي  الو�سيعة  ال�سغيلة  الطبقة  تاأتي  واأخريا  ال�ساعدة،  الو�سطى  الطبقة 

( قد يعرت�ض اأحدهم اأن نيت�سه ُينبيّه يف الفقرة 62  بكمية عالية من اأفيون الدين. )خاآ�أ

ر من  ل الدين يف احلياة الجتماعية، ويحذيّ ما ور�ء �خلري و�ل�شر عن خماطر تدخيّ من 

ي له، واحلد من تاأثريه على �سلوك الأفراد. لكن هذا غري �سحيح،  التقاع�ض يف الت�سديّ

فهو يريد مبدئيا من الدين اأن يلعب دورا تَخديرييّا لعامة النا�ض، واأن يتم ا�ستعماله من 

طرف ال�سلطة ال�سيا�سية، لتوطيد نفوذها، حتى واإن كانت يف قرارة نف�سها ل توؤمن به 

ما ور�ء �خلري و�ل�شر، يطلع علينا بهذه القولة  188 من  ( يف الفقرة  اإميانا را�سخا. )د�آ

ُمثقيّف يف  اليوم، يجب على كل  داع�ض  تفعله  ما  والتي، على �سوء  يرة جدا،  ال�رشيّ

ة، ولي�ض اأن يدينها فقط بل اأن ُيلقي باخلزي  ة من الإن�سانية، اأن يدينها ب�سديّ العامل، له ذريّ

والعار على قائلها وعلى من �سميّ اآذانه ل�سماعها، دون اأن يرديّ عليها وي�ستنكرها. القولة 

هي هذه: »العبودية، غليظة كانت اأم لطيفة، هي الو�سيلة التي ل غنى عنه� لتاأديب 

رجعييّة  على  �ساطعا  برهانا  ترُبهن  التي  الثابتة  النقطة  اإنيّ   ) )ذ�آ اأي�سا.  وتربيته  �لروح 

ا�ستعداده  هي  فني،  املتطريّ اليَِمينييّني  مبع�سكر  واْلِتَحاقه  وال�سيا�سية،  الفكرية  مواقفه 

فهو  وامللحدين.  ميني  والتقديّ ال�سرتاكيني  ملُحاَربة  الظالمية  القوى  كل  مع  للت�سامن 

م�ساواة،  بكلمة  ه  التفويّ على  وؤوا  َتريّ لأنهم  والتيّكفري  والليّعنات  بال�ستائم  لهم  ى  يت�سديّ

، دميوقراطي، ل يحكمه م�ستبديّ ول رجل دين ول مكان فيه  وعلى التنظري ملجتمع حريّ
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( لكن نيت�سه م�ستقريّ على راأيه من اأن احلداثة وم�ستقاتها هي ال�سبب يف  للخرافة. )ر�آ

هم  فيه  �ساهموا  َمن  اأكرث  واأن  الأوروبي،  الإن�سان  يعي�سه  الذي  ال�سامل  النحطاط 

حة، كما يقول، الذين  املُ�سطيّ لون ذوي العقول  املُغفيّ ال�سرتاكيون واملفكرون الأحرار 

يف  وهو  احلر«،  املجتمع  »اإن�سان  اأي  بهم«،  اخلا�ض  امل�ستقبل  »اإن�سان  بناء  يريدون 

احلقيقة »حيوان قطيع بالتمام«، وبكليّ وقاحة يطالبون بحقوق مت�ساوية يعني »حْيَونة 

فيها،  الرببرية  �سعلة  انطفاَء  اأوروبا  على  َيِعيُب   ) )ز�آ حيوان«.  قزم  لي�سري  الإن�سان 

العطالة  هذه  �سديّ  والعدالة.  واملحبيّة  ال�سلم  اإىل  وُركونها  واحلرب،  للعبودية  ونَْبَذها 

اإحداث  اأوروبا اإىل اجلادة وا�ستئناف م�سارها الرببري،  املُقرفة، يقرتح كحليّ لإرجاع 

�رش�سة، �رشقا وغربا؛ تدمري العامل وتدمري ذاتها.  حروب  اإ�سعال  قة”؛  خاليّ “فو�سى 
ر العقالين  ( ل ينبغي على الفيل�سوف اأن َيتفل�سف بِحَرفيَّة اأو اأن يعطي مثال املفكيّ )�س�آ

دة، حمليّ  نيت�سه، دون مالمح حمديّ فة  ِو�سْ يكون، ح�سب  اأن  بل  مبادئه،  املن�سجم مع 

التناق�سات والبلبلة الفكرية: اأن يكون يف نف�ض الوقت نقديا ودغمائيا، ريبييّا وموؤرخا، 

ا”.  افا و“روحا حريّ الة وهاوي األغاز واأخالقيا وعريّ ع ِحَكم ورحيّ ومن ثميّ �ساعرا وجُممِّ

ر للتيّنظري يف امل�ساألة الأخالقية  ( مو�سوع نيت�سه املُف�سل هو الأخالق، وحينما ي�سميّ )�شاآ

فهو ُيبدي طبيعته ال�سيطانية ال�رشيرة، والتي مع الأ�سف تقبيّلها اأتباعه على اأنها اأرقى ما 

ل اإليه فيل�سوف يف الع�رش احلديث. الروحية العالية، ل تعني التخليّق والتح�رش  تو�سيّ

والأخوة، بل هي على حد زعمه، تلك ال�رشامة التي تعي باأنها ُمكليّفة »باحلفاظ على 

اتب يف العامل )die Ordnung des Ranges in der Welt(«، وهذه الرتاتبية  نظام الرتيّ

( ق�سوة  ل ينبغي اأن تقف عند حديّ الب�رش، بل اأن متتديّ لكي ت�سمل الكون باأ�رشه. )�شاآ

اإىل اأبعد احلدود، و�سيطانية ُمرعبة، وميل اإىل املحظور، وحتري�ض على الغزو والقهر 

ائه  فة الدائمة التي ين�سح بها نيت�سه، ويتفاخر بتقدميها لقريّ وال�ستعباد، هذه هي الِو�سْ

ون على اأ�سابع اليد، ثم تكاثروا واأ�سبحوا الآن جي�سا عرمرما: »فلنْبق  الذين كانوا ُيَعديّ

املقدامة..  بُجراأتنا  املحظور،  اإىل  مِبَْيلنا  �سيطاين ...  فينا من  ما  بكليّ  ولُن�سعفها  ق�ساة، 

 ) اإلهنا بكليّ �سيطانينا«. )�شاآ لُن�سعف  تقنيّعا ...  العامل وباأكرثها  للقدرة ولقهر  باإرادتنا 

حلركة  بتعليالت  وخرج  املراأة،  حقوق  جمال  يف  ال�سيطانية  الروح  هذه  ل  فعيّ وقد 

ر الن�سوي يف زمانه تفوق اخليال يف هذيانها. زعم اأن الطبيعة البدائية للذكور  التحريّ

الأ�سياء  الغو�ض يف  واإرادة  العلوم،  نزعتهم لكت�ساب  ب�سبب  اأوروبا متيّ تخريبها  يف 

اإىل  مفعوله  ى  تَعديّ التخريب  هذا  اأن  هي  العظمى  اخلطورة  لكن  هي.  كما  ومعرفتها 
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ة  اجلن�ض اللطيف، الذي من املفرو�ض اأن يلزم حدود اجلهل املطبق ويوا�سل يف ُمهميّ

و�سيل  للمراأة،  الفظيعة  الإهانات  هذه  ورغم   ) )طاآ راري.  الذيّ واإجناب  الرجال  ترفيه 

ال�ستائم والأحقاد التي ل ُي�ساهيه فيها اإليّ الإ�سالمي املتطرف، فاإن العديد من النيّ�ساء 

( �سقطات غري لئقة، وُكره  قن نيت�سه، وَيتبنيّنْي اأفكاره بكل اعجاب واحرتام. )ظاآ َيْع�سِ

وم�ستعمراتها،  الإمرباطورية  كلمة عن  ول  لكن  وكُمثقفني،  َك�سعب  لالإجنليز  جنوين 

واملتاجرة،  الأ�سليني،  لل�سكان  وا�سطهادها  الأر�ض،  اأ�سقاع  �ستى  يف  حروبها  وعن 

ل، وهو  ( بعد هذه اجلولة ال�ساقة، و�سل نيت�سه اإىل مو�سوعه املف�سيّ املُهينة بالب�رش. )عاآ

فة احلاقدة على  ك فيه بحرية، وي�ستمتع باإفراغ كل م�ساعره املتطريّ املو�سوع الذي يتحريّ

( تت�ساءلون: ما هذا الغليّ  الب�رشية جمعاء، وع�سقه اجلنوين لإرادة القتل الفظيعة. )غاآ

ام�ض؟ ملاذا كل هذه الق�سوة الفظيعة؟ اجلواب، هو اأن هذه هي الب�ساعة الوحيدة  الديّ

نيّفت حتت لفتة التنوير، فلن  التي ميلكها نيت�سه. فتيّ�سوا يف كل كتبه، حتى تلك التي �سُ

اأدنى امل�ساعر الإن�سانية  تدوا غري هذه الب�ساعة. لكن الرجل تاوز حدوده، وحدود 

ال�سوييّة، بدعوته ال�رشيحة اإىل الإبادة اجلماعية، اإىل �سحق عدد ل ُيح�سى من النا�ض، 

م على الفال�سفة وُي�سميهم  ( هذا هو الرجل الذي يتهجيّ كي يعي�ض الأكابر والأعيان. )فاآ

ل  لأنهم  اإليّ  ل�سيء  ل  ال�ستائم  باأب�سع  رميهم  يف  ويتفنيّ  وحمريا،  وجرذانا  عناكب 

ون اإىل جوقة اآكلي حلوم الب�رش. لكن العيب، واأقولها بكل مرارة، لي�ض فيه هو  ين�سميّ

تاأهيله لكي يكون  واأعادوا  نفثوا يف كتبه روحا جديدة،  الذين  بيّيه  اأتباعه وحُمِ بل يف 

ر اأو ُمثقيّف؟  ( اأنا اأ�ساأل: اأهذا فيل�سوف؟ هل تنطبق عليه �سفة ُمفكيّ معليّم الب�رشية. )قاآ

وِمن اأييّ طينة هو؟ ماذا ع�سانا اأن نَنتفع اأخالقيا من �سخ�ض يهني الب�رشية بهذه الطريقة 

الدميقراطي  النظام  اإن  قوله  و�سو�سيولوجيا  فل�سفييّا  به  ُيفيدنا  الذي  ال�سيء  ما  ة؟  الفظيّ

 Blutvermischung von Herren und( والعبيد  الأ�سياد  دم  خلط  هو  �سببه  احلديث 

فاأخرج  اأكرث دقيّة و�رشامة،  اأن يكون  اأراد  ( يف جينيالوجيا الأخالق  Sklaven(؟ )كاآ

الكذب،  لتربير  جمددا  يعود  فالرجل  و�ل�شّر.  �خلري  ور�ء  ما  �سناعات  فيه  فاق  كتابا 

يه كذبا.  وميدحه بل يجعل منه، هو والق�سوة والتعذيب، ف�سيلة، ولكن ال�سدق ي�سميّ

ال�سوابط  كل  املفرت�سة،  واحليوانات  الكوا�رش  حتتليّها  التي  الأدغال  هذه  يف   ) )لآ

الأخالقية تغدو �سجنا موؤبدا، والقوانني تقييدات ُمِيتة مبا يف ذلك الدولة وموؤ�س�ساتها. 

( كل �سيء، يف ن�سق نيت�سه، يجب اأن يقود اإىل اإرادة القوة، اأن ي�سلك طريقه اإىل  )ماآ

التعا�سة  فاإنها  واإليّ  ال�سمري،  وغياب  والبط�ض  والقمع  والهيمنة  والت�سلط  العنف 
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والدمار، النحطاط واجلنون؛ اجلنون املذموم، ولي�ض املحمود، لأن نيت�سه، له نوعان 

( افَتَت به عدد كبري من الفال�سفة واملثقفني ملهاجمته  من اجلنون: حممود ومذموم. )ناآ

الكاهن  �سلطة  من  وتخل�سا  للدين،  ييّا  و�سحيّ ثاقبا  نقدا  واعتربوها  هدي،  الزيّ املثل 

هو  غر�سه  متاما،  خُمتلف  اآخر  �سيء  هو  نيت�سه  غر�ض  احلقيقة،  يف  لكن،  وال�سيخ. 

وباملفكرين  بالعلم  ال�ستهانة  والفال�سفة،  الفل�سفة  تقزمي  املجرد،  النظر  على  الهجوم 

اأن  كما   ) )هاآ بامللحدين.  وال�ستخفاف  الإحلاد  على  م  التهجيّ وخ�سو�سا  الأحرار، 

انتقاداته على الزاهد ل ت�رشيّ الزاهد يف �سيء بل تزيده بريقا واإن�سانية، كذلك انتقاداته 

هها اأو ُي�سقطها من اأعني اأعدائها،  على امل�سيحية، يف كتاب عدّو امل�سيح، بدل اأن ُي�سويّ

( الثمرة الوحيدة التي َقَطفها املفكرون العرب من  زادها ا�سعاعا وتعاطفا وحمبيّة. )هاآ�أ

اإله  وتغليب  امل�سيحية،  الديانة  بتعاليم  وال�ستهانة  امل�سيحي  الإله  �رشب  هي  نيت�سه 

للم�سيحية �سعيفة، ويف غري  اأن تكون معار�سته   ) الإ�سالم عليهما. )و�آ القراآن ودين 

�سالح الفكر النقدي ول تخدم حتى الفكر الالديني، ميكن التحقق منه، من خالل ما 

يقوله عن �رشورة الإميان باإله ما، وعدم مانعته من العتقاد يف كائن متعاٍل مبوا�سفات 

نيت�سه  علم  اأثق يف  ل  اأنا   ) للمجتمع. )ياآ �ساحلا  املعتقد  هذا  يكون  اأن  املهميّ  خا�سة، 

الالهوت  ت�سعبات  املطلوب، ول يعرف جيدا  النظري  العمق  فالرجل ل ميلك  بتاتا، 

الأقرب منه، اأعني الالهوت امل�سيحي، وُيعَدم ال�رشوري من املعلومات خلو�ض هذه 

ي، ولي�ست له منهجية  املعركة؛ مل ُيدقيّق يف الكتب واملراجع كما يفعل اأييّ باحث جديّ

املحنيّكني.  الفيلولوجيني  و�سدمت  املوؤرخني  اأحكامه  اأذهلْت  لذلك  نقدية،  تاريخية 

اإىل  للحداثة واملادية والإحلاد والعلم ي�سل  الديني  ال�ستنكار  ثنايا هذا  ( لكن يف  )�آ�آ

النبيلة،  الطبيّ  �سناعة  ة على  ب�سديّ يهجم  والالاأخالقية، حيث  اخلطورة  غاية  نقطة يف 

النا�ض.  من  الآلف  حياة  وينقذ  املر�سى  يداوي  الذي  الطبيب  �سد  اأحقاده  ه  وُيوجيّ

الق�سوة والأمل والكذب والنتقام  فيه  نيت�سه، الذي ت�سود  اأنيّ يف عامل  د  املُوؤكيّ  ) )باآباآ

حبيّ  فيه  وُيكَبُت  بالعلم،  فيه  ُي�ستهان  الذي  املجنون،  العامل  هذا  العقل،  ومعاداة 

ره ويرغب يف حتقيقه،  املعرفة، ل ميكن اأن يُنتج فيل�سوفا واحدا. فاملجتمع الذي يت�سويّ

ة تقت�رش على خلق جبابرة  ل حاجة له بفال�سفة ومثقفني وعلماء وباحثني، حاجته املا�سيّ

الإرهابيني.  لتفريخ  تدريب  ُمع�سكرات  ان�ساء  على  والعمل  قتيّالني،  وحماربني  ق�ساة 

فا�سف  ال�سيّ عامل  يف  ُمعليّقون  املُتوح�سة،  التخمينات  بوؤرة  يف  نحن  نيت�سه  مع   ) )تاآتاآ

اأن ينتهي مع انتهاء  والأكاذيب والتزوير الفا�سح للتاريخ، والذي كان من املفرو�ض 
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�ساحبه لكن، �سديّ كل التوقعات، ُكتب له التوا�سل والدوام، على اأيدي حوارييّني ل 

( العلم والفل�سفة والفن والدميقراطية وال�سالم وال�سرتاكية  تعزيّ عليهم الفل�سفة. )ثاآثاآ

املثال  هو  الأخطر  والَعَر�ض  احلديثة.  الغربية  للح�سارة  ييّة  َمَر�سِ اأعرا�ض  كلها  هي 

َع حتته نيت�سه، كل التعابري الثقافية والنتاجات الروحية للحداثة.  هدي، الذي و�سَ الزيّ

غري  الطبقي  ال�رشاع  يعترب  فيل�سوفنا  الجتماعية،  امل�ساألة  يخ�ض  ما  يف   ) )جاآجاآ

هذا  اأن  الأمر  يف  ال�سيّيادة. والغريب  يتنازعون  واأ�سحاء،  مر�سى  ثمة  واإمنا  موجود، 

الت�سويه املريع للق�سايا الجتماعية، يعر�سه يف كتبه بكل جدية، وُيَتقبيّل اإىل اليوم من 

( نيت�سه ُيلقي على الكاهن �سفات يخت�ض  طرف اأحبيّائه على اأنه حقيقة باهرة. )حاآحاآ

الطبقة  بالدفاع عن  املهتميّ  القائد ال�سرتاكي  تنطبق على  اأخرى  الطبيب، و�سفات  بها 

يها بحقوقها امل�رشوعة.  ال�سغيلة، والذي يريد تخلي�سها من القهر وال�ستغالل، وُيوعيّ

كل  �سان  يقويّ خطريان  ُمزاِحمان  يربز  التيّداعيات،  هذه  خ�سم  يف  لكن   ) )خاآخاآ

بوتقة  بهما يف  بالزجيّ  قام  ملُجابهتهما  والفيل�سوف. وكالعادة،  العامل  نيت�سه:  ادعاءات 

وال�سباب  التحقري  لة:  املف�سيّ ريا�سته  عليهما  ميار�ض  اأن  ا�ستطاع  ومنه  الزهدي،  املثل 

عزمه  يثبيّط  نيت�سه  فاإن  الأ�سياء  حقائق  معرفة  يف  يطمح  من  كل  ا  ( اأميّ )د�آد�آ وال�ستم. 

 Nichts ist wahr, alles ist( ل حقيقة، كل �سيء مباح“ وي�سحقه بالت�رشيح التايل: 

قه  و�سويّ كل وح�سييّته  عنه  �سَلَخ  َمن  ثمة  فاإن  الت�رشيح  هذا  اإرهابية  ورغم   .”)erlaubt

املقطع من  العلم يف هذا  قاله عن  ما  َيكفه  ( مل  نيت�سه. )ذ�آذ�آ لطائف فكر  كلطيفة من 

من “ما وراء اخلري وال�رش”، ومل ي�سبع  اأخرى  مقاطع  ويف  الأخالق”،  “جينيالوجيا 
“العلم املرح” و“الفجر”، واإمنا  من الهجوم الع�سوائي الذي �سنيّه على العلماء يف 

ولكي   ) )ر�آر�آ وح�سية.  ب�سورة  اأنيابه  عن  بالتك�سري  الأخالق”،  “جينيالوجيا  ختم 

ة، اأخذ كمثال على ذلك  يربهن على اأن الِعلم مل يق�ض على املثل الزهدي واإمنا زاده قويّ

النظام الفلكي الكوبرنيكي. والكل يعلم اأن مع كوبرنيك اأزيَحْت الأر�ض عن مركز 

الكون واأ�سبحت كوكبا �سغريا يدور حول ال�سم�ض �ساأنها يف ذلك �ساأن كل كواكب 

م�ساوئها  د  ُيعديّ فَطِفق  الأناين  اح�سا�سه  جرحْت  الفلكييّة  احلقيقة  هذه  املنظومة. لكن 

اأزاح  اأنيّه منذ  ( هل �سحيح  وانعكا�ساتها ال�سلبية على مكانة الإن�سان يف الكون )ز�آز�آ

كوبرنيك الأر�ض عن املركز والإن�سان يف انحدار نحو العدم؟ وهل �سحيح اأنه عندما 

اأن نعار�ض نيت�سه،  كان الإن�سان يعترب الأر�ض مركز الكون، كان يحرتم ذاته؟ ميكننا 

بخ�سو�ض النقطة الثانية، باأقوال طيف من ال�سيوخ الذين األيّفوا، كتابا للربهنة على اأن 
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( اإنيّ جزع نيت�سه من النظام  الأر�ض �ساكنة واأن ال�سم�ض هي التي تدور حولها. )�س�آ�س�آ

فعل  بردة  رين  تُذكيّ مركزيتها،  من  الأر�ض  لقتالع  ال�رشيحة  واإدانته  الكوبرنيكي، 

يربهن  اأن  »يريد  ل  ُمتطفيّ َفَلِكي  باأنه  و�سفه  الذي  كوبرنيك،  �سد  لوثر  مارتن  امل�سلح 

املجنون  ذاك   ... والقمر  وال�سم�ض  ال�سماء  ولي�ض  وتدور،  ك  تتحريّ الأر�ض  اأن  على 

اأوقف  ي�سوع  املقد�سة،  الكتب  ت�سري  كما  لكن  الفلك!  علم  فن  قلب  يريد  الذي 

الأدبيات  على  ٍبُعمٍق  لعا  مطيّ نيت�سه  كان  ولو   ) )�شاآ�شاآ الأر�ض«.  ولي�ض  ال�سم�ض، 

الكال�سيكية لََعِلم اأن العتقاد يف مركزية الأر�ض مل مينع الفال�سفة القدامى من التفاوؤل 

واأن  لالإن�سان،  ي�سا  ُيخلق خ�سيّ الكون مل  باأنيّ  القول  اأن  اإىل  ن  ولتفطيّ الإن�سان،  مب�سري 

ل، مل َيُحل دونهم ودون الإميان  الإن�سان لي�ض هو �سييّد اخلليقة ول الكائن الأعلى واملبجيّ

نيت�سه   ) )�شاآ�شاآ م�سريه.  تقرير  يف  يته  وحريّ العظيمة  بالأعمال  القيام  على  بقدرته 

و�سييّد  الإله،  ابن  منزلة  من  احلديث  العلم  اأنزله  الذي  الإن�سان  حال  على  يتح�رشيّ 

املخلوقات واأكرمها، اإىل مقام احليوان. لكن اأ�سطورة علويّ الإن�سان ومتكينه من ال�سيادة 

الأ�ساطري  من  التوراة  كاتبو  ها  ا�ستمديّ بدائية،  اأنرثبومورفية  عقيدة  هي  احليوان  على 

امل�ستوى  على   ) )�شاآ�شاآ والإ�سالم.  امل�سيحية  اإىل  بت  ت�رشيّ طريقهم  وعن  البابلية، 

�رشير  كتاب  هو  الأخالق  جيني�لوجي�  ب�سهولة:  اأفكاره  حتطيم  ميكن  الفل�سفي 

ن معا�رشه  تفطيّ الق�سوة واجلنون. وقد  �سيئا غري  منه  تَ�ستمديّ  اأن  قابل  ولاأخالقي، غري 

اه  ة: �سميّ هريمان تورك )Hermann Türck 1856 -1933( اإىل هذا الأمر وانتقَده ب�سديّ

 ال�سيطان وحمرتف الكذب”. وقد 
يّ

عدو احلكمة، “اأنتيزوفري )Antisopher(”، “نبي

ية لأن نقد نيت�سه يف تلك الفرتة مل يكن من الهرطقة مبَكان، ومل  ت�سنيّى له فعل ذلك بحريّ

اأن   ) )طاآطاآ �رش�سني.  ُمنافحني  وجمعيات  ني،  تقدي�سيّ ُمريدين  حلقات  بعد  ل  تَت�سكيّ

ف كل ما ميلكه  ي�ستخدم نيت�سه كل ما يف جعبته من اأدوات حجاج عقالين واأن ُيوظيّ

فهذا  الإجرام،  اأنواع  كل  غ  وي�سويّ الأخالقي  النحراف  ر  ُيربيّ لكي  خطابي  زخم  من 

( ورغم اأن  يدخل يف باب املر�ض العقلي، اأو ما اأ�سماه تورك: اجلنون املمنهج. )ظاآظاآ

جيني�لوجي� الأخالق، كما قلت، هو كتاب جنوين فظيع، يعجيّ بالإهانات والق�سوة 

حمتوياته  عن  الطرف  غ�ض  دولوز  جيل  الفرن�سي  الفيل�سوف  فاإن  القبيح،  والكالم 

املحرجة، وا�ستخرج منه، على عك�ض ذلك، َمعايَن فل�سفية رفيعة وتعاليم نقدية مفيدة، 

الفال�سفة  اأ�سهر  بني  من  هما،  وفوكو  دولوز   ) )عاآعاآ اآخر.  نيت�سويا  َمْتنا  ميلك  وكاأنه 

ة يف �سلب  خرا اأي جهد لإدماجه بقويّ قا لأفكار نيت�سه، ومل يديّ الفرن�سيني، اللذان �سويّ
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العامل  يف  الفرنكوفونية  الثقافة  اإىل  بان�سياب  اأفكاره  ت  َمريّ ومنهما  الفرن�سية،  الثقافة 

( ومل َيْنَته البالء مع الثنائي دولوز / فوكو بل توا�سل مع بول ريكور  العربي. )غاآغاآ

)P. Ricoeur(، وهذا الفيل�سوف املوؤمن الذي من املفرو�ض اأن يكون اأكرث الفال�سفة 

مقاومة لإغراءات فكر نيت�سه، ها هو للعجب يثنى على كتاب جيني�لوجي� الأخالق 

( كنُت اأنتظُر من فيل�سوف بارع  وي�سفه باأنه » ن�ض عظيم )un grand texte(«. )فاآفاآ

ن يف التعريف الغريب جدا الذي اأعطاه نيت�سه  وح�سيف، مثل بول ريكور، اأن يتمعيّ

للحقيقة )جي�ض من ال�ستعارات(، واأن َينطق بكلمة واحدة نقدية، اأو ُيبدي نََزًرا من 

الحرتاز الفل�سفي اإزاءه، لكننا ل جند �سيئا من هذا القبيل، ول جنده حتى عند ادوارد 

نيت�سه  اأن  املوؤكد   ) )قاآقاآ ال�ست�رشاق.  ملهاجمة  التعريف  هذا  ا�ستخدم  الذي  �سعيد 

ة فعل يائ�سة �سد  كتب هذه اخلواطر �سد احلقيقة والتاريخ والبحث الفيلولوجي كرديّ

من  القوم  اق  وُحذيّ موليندورف،  فيالموفيت�ض  اإليه  وجهها  التي  رة  املُدميّ النتقادات 

من   ) )كاآكاآ الرتاجيديا.  مولد  الفظيع:  بكتابه  دموا  �سُ اأن  بعد  الأملان،  الفيلولوجيني 

املحتمل جدا اأنيّ ل اإدوارد �سعيد ول ريكور، من بعده، يعلمان خلفيات الق�سية، ورمبا 

هما هو ال�ستحواذ على الفكرة النيت�سوية وحتويلها اإىل �سالح  ل تعنيهما كثريا، لأن َهمَّ

الفال�سفة  نقارن  عندما  والتقهقر  النحدار  حجم  ومريع  كبري  هو  َكم   ) )لآلآ فتيّاك. 

الذين  بالقدماء  لأفكارهم،  وُمْلهم  كُمعليّم  نيت�سه  اختاروا  الذين  املحدثني  الفرن�سيني 

األفريد  اأ�سهرهم  ومن  تقدي�ض.  اأو  رهبة  دون  عالية،  وبكفاءة  بحزم  لأفكاره  وا  ت�سديّ

فوييه )A. Fouillée 1838 - 1912(، الفيل�سوف الفرن�سي املعا�رش لنيت�سه الذي تربيّى 

اأر�سية  على  نيت�سه  جابه  فوييه  الو�سعية.  باملنهجية  وت�سبيّع  ديكارت،  عقالنية  على 

ت  تعديّ وقد   ) الفكري. )ماآماآ »ن�سقه«  من  الأ�سا�سية  النقاط  ونازعه يف  بحت  فل�سفية 

العدوى النيت�سوية اإىل اإيطاليا وتغلغلت حتى يف �سفوف ال�سرتاكيني. واأغرب مثال 

على ذلك هو زعيم الفا�سية بنيتو مو�سليّيني )B. Mussolini 1883-1945(، الذي بداأ 

�سد  الن�سال  يف  �سبابه   
يّ

وق�سى مارك�سي،  كا�سرتاكي  وال�سيا�سية  الفكرية  حياته 

احلراك  معمعة  يف  كان  وبينما   ) )ناآناآ ال�سغيلة.  الطبقة  عن  والدفاع  الراأ�سمالية 

الية اكت�سف نيت�سه فاأخذ خطابه يتغرييّ وبانت عليه  ال�سرتاكي ومندمج يف النيّقابات العميّ

من  العديد  فهم  من  اأف�سل  النيت�سوي  الن�ض  فهم  لكنه  وال�رشا�سة،  العنف  معامل 

الفال�سفة املحدثني. وقد ن�رش �سنة 1908 مقالت ثالثة عن فل�سفة القوة عند فريدريك 

م�سريته  نهاية  تقريبا  لت  �َسكيّ الإيطايل،  اجلمهوري  للحزب  تابعة  اأ�سبوعية  يف  نيت�سه 



13

ق مو�سليني اإر�سادات   ع�رشة �سنة من هذا الن�ض، �سيُحقيّ
ْ

( بعد اثَني ال�سرتاكية. )هاآهاآ

نيت�سه وتعاليمه باحلرف، و�سيجريّ الوبال والدمار )هو وزميله هتلر( على العامل اأجمع. 

هو  املارك�سي  الي�سار  كان  وبينما  املا�سي،  القرن  من  ال�سبعينات  اإيطاليا  يف   ) )و�آو�آ

ا: بداأ فكر نيت�سه، املح�سوب  املهيمن على ال�ساحة الثقافية، حدثت ظاهرة عجيبة جديّ

�سفوف  يف  حتى  وينت�رش  الثقافية  ال�ساحة  يغزو  الفا�سية،  على  الي�ساريني  طرف  من 

النخبة الي�سارية، وقد اأخذ امل�سعل، هذه املرة، جياين فاتيمو، وهو فيل�سوف كاثوليكي، 

لكنه ذو َمنحى ي�ساري مارك�سي، اأبعد ما يكون عن الفا�سية والفكر اليميني، ومع ذلك 

فكر  من  يجعل  لكي  له  نظري  ل  اجتهادا  واجتهد  نيت�سه  ل�سورة  تلميع  باأكرب  قام  فقد 

لبتزاز  نخ�سع  اأن  علينا  يجب  هل   ) )ياآياآ ال�ستعباد.  اأغالل  من  را  حمريّ نيت�سه 

كلمات  �رشيح  على  املفرو�سة  وتطهرياتهم  النتقائية  تاأويالتهم  نقبل  اأن  النيت�سويني؟ 

اللعبة  لهذه  الن�سياع  لو�سوردو  دومينيكو  الإيطايل  الفيل�سوف  رف�ض  لقد  نيت�سه؟ 

اأن  متينة  بحجج  واأثبت   ،”)bagno purificatore( را  ُمطهيّ اما  “حميّ اها  و�سميّ التاأويلية 

العامل  النيت�سويني يف  حالة  لكن   ) مو�سوعي. )�آ�أ اأ�سا�ض  لأي  فاقدة  فاتيمو  تاأويالت 

ا هي عليه يف الغرب. ومثالنا على ذلك هو  العربي ل تقل التبا�سا وت�ستتا واإرباكا عميّ

حيث  امل�سكيني،  فتحي  التون�سي  الفيل�سوف  الأخالق،  جيني�لوجي�  كتاب  مرتجم 

الكاهن”  ُمعجم  “من  النيت�سوي،  الن�ض  معنى  حترير  يريد  اأنه  ت�سديره  يف  ُيعِرب 

املعلومة،  هذه  ي�سيف  جييّدا،  غر�سه  يفهم  مل  من  ولكليّ  وربطه “مبعجم املحارب”. 

على  احلربييّة  قدرته  الب�رشي  للحيوان  نُعيد  »كيف  هو:  الأ�سا�سي  ال�سوؤال  اأن  وهي 

الأفكار ومدى  ر مفعول هذه  نت�سويّ اأن  ولنا  رة؟ )باآب(  املتهويّ ال�سلفة  البدائية  احلرية 

اأفكار  الفل�سفة؛  تعليّم  يف  الراغبني  املبتدئني  اجلامعة  طلبة  اأذهان  على  خطورتها 

على  ن  والتمريّ الفل�سفة  تعليّم  يريدون  مظلم:  نفق  يف  ادخالهم  على  قادرة  وتنظريات 

الفكر الراقي واإذا بهم يتعليّمون اأن امل�ساواة �سغينة، واأن احل�ض الدميقراطي هو �سطحية 

واأن واجب احرتام القوانني عبودية، واأن ال�سمري املهني ل قيمة له، واأن احرتام كرامة 

ل عليه »من اأجل حليّ لغز قيمة القيم  الإن�سان هو كهنوت، واأن الإحلاد النظري ل ُيعويّ

البطل  »هو  كانط  اإميانويل  النقد،  فيل�سوف  واأن  الأر�ض«؛  على  لوجودنا  الأخالقية 

ئكي يف اإقامة كهنوت عقلي  النموذجي عن هذا النجاح الالهوتي املقنيّع. النجاح الاليّ

ذلك،  قول  من  اأكليّ  ول  النيت�سوي،  الر�ستقراطي  منوذج  اإن  )تاآت(  طقو�ض«.  بال 

رها نيت�سه،  د يف الإرهابي الإ�سالمي القتيّال الوح�سي، لأن موا�سفاته، كما ُي�سويّ يتج�سيّ
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طريق:  عن  الطافحة  القوة  هذه  �سيانة   ... قوية  ج�سمانية  »ِبْنيَة  بالتمام:  عليه  تنطبق 

ما  كل  وعموما  الريا�سية،  والتمارين  الألعاب  الرق�ض،  ال�سيد،  املغامرة،  احلرب، 

نه فكر نيت�سه  يتطلب ن�ساطا قويا وحرا ومرحا«. )ثاآث( وعلى الرغم من كل ما ت�سميّ

نيت�سه  باأن  عي  ال�سيد امل�سكيني يديّ فاإن  القيَم الأخالقية،  باأب�سط  من ق�سوة وا�ستخفاف 

هو ا�ستثناء يف العامل، ا�ستثناء »لي�ض فقط يف تاريخ الفل�سفة بل يف تاريخ ال�سوؤال عن 

م�سري الب�رش اأنف�سهم«. لكن الت�سعيد ي�سل اإىل مداه الأق�سى يف قول امل�سكيني باأن 

نيت�سه لي�ض واحدا بل متعددا، تقريبا اإله، مثل اإله امل�سلمني، له ت�سعة وت�سعون ا�سما. 

اإىل  ُي�سري  »يظل  امل�سكيني،  يقول  نيت�سه،  ا�سم  ة:  ُمريّ حقيقة  واإمنا  دعابة  لي�ست  هذه 

�سخو�ض معنوية عديدة اأخرى اأكرث اإثارة، واأكرث خطورة. )جاآج( اأ�سخم كتاب األيّفه 

مفكر عربي عن نيت�سه، هو كتاب حممد ال�سيخ بعنوان: نقد احلداثة يف فكر نيت�سه، 

ورغم  �سفحة.   758 يف  ويقع   ،2008 �سنة  والن�رش  لالأبحاث  العربية  بال�سبكة  نُ�رش 

على  تخفى  اأن  ميكن  ل  واختاللت  كبرية  نقائ�ض  ي�سكو  فاإنه  الكتاب  هذا  �سخامة 

اأ�سلوب اخلطابة وال�سجع،  للمراجع، وثانيها  الكليّي  الغياب  لها  اأويّ القارئ احل�سيف. 

ثالثها و�سع الكلمات بني ظفرين، واأخريا ال�سمة الطاغية على الن�ض باأكمله هي غياب 

باأفكاره اإىل حديّ التقدي�ض. )حاآح( ملاذا َي�سع  احل�ض النقدي ومتجيد نيت�سه وال�سادة 

م�ستوى  اإىل  باأنف�سهم  ينزلون  ملاذا  احلرجة؟  املواقف  هذه  يف  اأنف�سهم  النيت�سوييّون 

جعية التي يتخييّلها، وله  ق �رشدييّاته بكل العبارات ال�سيّ املهزلة؟ فال�سيد ال�سيخ له اأن يزويّ

الظفرين،  بحر  الكلمات يف  ُيغرق  واأن  �سعرية،  قافية  من  له  لذ  ما  بكل  يح�سوها  اأن 

نيت�سه وتقبيّل  عنا �سموم  ُيجريّ اأن  يقدر  اإىل حق، ول  الباطل  ُيغرييّ  اأن  ي�ستطيع  ولكنه ل 

ا�ستيهاماته. اأين اأدليّته؟ اأين براهينه العلمية؟ ل �سيء غري اأن نيت�سه قال ذلك، غري اأن 

نيت�سه “اعتقد جازم العتقاد”. )خاآخ( ورغم اأنيّ نيت�سه ين�سح ال�سلطة بتحويل عبيد 

اأ�سياد، وعبيد �سينييّني اإىل منل، فاإن ال�سيد حممد ال�سيخ يعر�ض علينا،  اأوروبيني اإىل 

نها واأ�سعف  دون وخزة �سمري، هذه الأفكار العن�رشية القبيحة ال�رشيرة، بعد اأن ح�سيّ

الأوروبيني  لل�سغيلة  الإهانة  هذه  ويكرر  بريئة.  اأ�سياء  اإىل  َقَلَبها  بل  مفعولها  من 

ولل�سينيني دون نقا�ض، بل ي�سع حتى مرادفها الفرن�سي، مع َحبيّة �َسْجع: »تلك لََعمرنا 

عي�سها  اإىل  ي�سطريّ  حياة  وهي   ،”)Chinoiserie ouvrière( �سينية  الية  ُعميّ “حياة 
اأنا ل  . )د�آد(  تغرييّ اأو  تقت�سيه احلياة  الدهر خامال جامدا دومنا عراٍك  اأبد  اإىل  الإن�سان 

على  العنيد  ا�رشارهم  ال�سبب يف  ما  اأدري  ول  لنيت�سه،  املغاربة  لني  املوؤويّ عقلييّة  اأفهم 
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العامل  ُم�ستقبلها يف  ر على  املدميّ الوعي مبفعولها  للفل�سفة دون  املعادية  تخميناته  ترديد 

ذ  العربي. اأن ياأتيك ال�سيد حممد اأندل�سي ومُيعن، هو نف�سه، يف ذم الفل�سفة، بل َيتلذيّ

بتحقريها وحتقري الفال�سفة، طوال �سفحات من كتابه »نيت�سه و�سيا�سة الفل�سفة«، فهذا اأمر 

غريب جدا ول ميكن فهمه. لكن مُيكن اإدراك ا�ستتباعاته الجتماعية وانعكا�ساته ال�سلبية 

فة ويعطيها كل  اأنيّه بهكذا عمل يوؤدي خدمة جليلة للمتطريّ على املجال الرتبوي، حيث 

�ض الدول  الذرائع واملربيّرات لكي توا�سل يف اإ�رشارها على منع تدري�ض الفل�سفة، ويحريّ

ر الأندل�سي  الأخرى على الليّحاق بركبها، وحظرها من برامج التعليم. )ذ�آذ( اأريد اأن اأذكيّ

وبن عبد العايل باأن نيت�سه مل يتجاوز امليتافيزيقا، بل كان يعار�ض كل من اأراد تاوزها، 

وقد انتقد الفكر الليربايل الداعي لل�سلم والدميقراطية لأن »له جذورا يف تعاليم التنوير 

والثورة الفرن�سية )der französischen Aufklärung und Revolution(، اأي يف فل�سفة 

اأ�سال،   )romanisch( رومانييّة  بل  الإطالق،  على   )ungermanischen( لجرماّية 

نُعاِين  اأن  ميكننا  )ر�آر(   .)unmetaphysischen( للميت�فيزيق�  ومن�ه�سة  �سطحييّة 

بامللمو�ض �سحة قولة توما�ض مان التي مفادها اأن »كليّ َمن يحمل نيت�سه حَممل اجلد، وكل 

من ياأخذه حرفيا ويوؤمن به، ماآله ال�سياع«. وللربهنة على ذلك �ساألتجئ اإىل ت�رشيح 

فيل�سوفة تون�سية، فوزية �سيف اهلل، مبنا�سبة تقدمي كتابها „كلمات نيت�سه الأ�سا�سية“، 

لفي. )ر�آز( ل اأدري هل هو من  يف فيديو موجود على موقع موؤمنون بال حدود ال�سيّ

يتغا�سى  اجلارف،  املو�سة  تييّار  وراء  الن�سياق  بدافع  اأم  القهري  ال�ست�سالم  باب 

العديد من املفكرين عن حقيقة اأن نيت�سه يقودهم اإىل الهاوية، واأنه ل ميكن اأن يكون 

قدوة حتى يف ميدان املعامالت ال�سخ�سية. فهو َي�سخر منهم اأ�سد ال�سخرية وي�ستهني 

باب  من  األي�ض  فيهم.  اإن�ساين  هو  ما  كليّ  العمق  وي�رشب يف  واأحا�سي�سهم،  بعقولهم 

قيم  بخلق  �سي�سطلع  الذي  الأوحد  الفيل�سوف  هو  باأنه  يزعم  اأن  والحتقار  الإهانة 

م عليهم بب�سي�ض من علمه الغزير لكي ينقذهم من قرون  جديدة لالإن�سانية؟ اأنه �سيتكريّ

عنه  واأعلن  له  ط  كتاب خطيّ عنوان  القوة”  “اإرادة  )ز�آز(  النحطاط؟  من  عديدة 

لت �سقيقته بن�رشه اعتمادا على خمطوطاته  لأ�سدقائه، لكن مل ُين�رش يف حياته، وقد تكفيّ

ال�سخ�سية. الالفت اأن املفهوم املحوري يف هذا الكتاب وقع فيه التبا�ض وغمو�ض، 

تعريفا  يعطي  اأن  ا�ستطاع  واحد  ل  حيث  التاأويالت،  وتعددت  املُراجعات،  فكرُثْت 

تعريفاته،  من  وغرييّ  ال�ساأن،  هذا  يف  تخبيّط  نف�سه  ونيت�سه  لالإرادة،  ول  للقوة  معقول 

وبلور مفاهيمه ح�سب مزاجه. لكن ال�رشبة القا�سية مل�سامني هذا الكتاب جاءت من 
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األفريد فوييه. )�س�آ�س( ولكي ل يبدو اعتباطيا يف اأحكامه، فاإن  الفيل�سوف الفرن�سي 

لن  القوة”،  “اإرادة  قاعدة  اإن  الفل�سفي.  لإثبات عقمها  امل�ساألة  يتوغل يف هذه  فوييه 

حتوز على قيمة نظرية اإل اإذا متت الربهنة على اأن كل املوجودات تبحث عما اتفقنا، 

ة، يعني اأحا�سي�ض مقاومة متجاوزة با�ستمرار. )�شاآ�ش( ما  نحن الب�رش، على تَ�سميَته قويّ

اأو  يبة  الطيّ اأو  بالعدالة  الأمر  تعليّق  اإذا  القوة؟  الرغبة اجلاحمة يف  ا�ستتباعات هذه  هي 

ل، ح�سب هذا املنطق، اإىل  الإخال�ض، وكل الأعمال ال�ساحلة للب�رشية، فاإنها �ستتحويّ

جمرد فعالييّة ا�ستعرا�ض اأناين للذات. )�شاآ�ش( ومل ينته فوييه من ماحكته، بل ذهب 

“نيت�سه  الفظيع  كتابه  يف  دولوز  عند  ل  نقراأها  مل  تفا�سيل  يف  ودخل  اأبعد  مدى  اإىل 

اأو   )M. Haar( اأمثال مي�سال هار الفرن�سيني، من  املوؤولني  اأْحدث  والفل�سفة” ول عند 

نيت�سه على  نعرث عند  فوييه، ل  يقول  القوة،  اإرادة  فوتلينغ )P. Wotling(. عن  باتريك 

ر اآراءه من �سفحة لأخرى.  ل ويحويّ ا�ستقرار من حيث التعريف والتحليل والنتائج، فهو يبديّ

)�شاآ�ش( على م�ستوى ِقيَِمي بحت، اإرادة القوة ل ميكن اأن توؤديّي اإليّ اإىل النفي املطلق 

لالأخالق، اإىل التيّكري�ض الأ�رش�ض لقانون الغاب على وجه الأر�ض. )ط�آط( اأعزيّ واأثَمُن 

جوهرة يف فل�سفة نيت�سه: »فكرة موت اهلل« هي اأي�سا مل يتم الجماع على معناها: امللحدون 

يعتربونها ك�سبا ثمينا لهم، املوؤمنون يرف�سونها ويعرت�سون اأن الإله الذي يعنيه نيت�سه 

هو الإله الأخالقي، واأنه يجب الرتكيز على خطاب املجنون الذي كان اأكرث ح�سافة 

ج اإىل هذه الفكرة هما هايدغر  حينما اأعلن اأنه يبحث عن الإله احلقيقي. اأكرث من رويّ

ا الفيل�سوف الإيطايل جياين فاتيمو فقد فاق هايدغر ويا�سرب�ض  ويا�سرب�ض. )ظاآظ( اأميّ

يف التقليل من �ساأن فكرة موت اهلل، وذهب اإىل حد الزعم باأن نيت�سه، لي�ض فقط مل 

واأن  امل�سيحية،  ح�سن  اإىل  �سخ�سيا  هو  اإرجاعه  يف  ال�سبب  كان  بل  ملحدا،  يكن 

اأطروحة موت الإله، ل حتمل يف ذاتها اأييّ بُعد اإحلادي بل ت�سعى »اإىل ر�سم اأعلى �رشط 

مو�سوعي حلياة جديدة يف كنف الفكر اجلينيالوجي«. )عاآع( اإذا كان الإحلاد منوعا، 

ت�ساعدنا  الفن؟ هل  ينقذنا  اأن  فهل ميكن  دعابة،  اهلل هو جمرد  اإعالن موت  واإذا كان 

تافهة وغري  مردودة،  اخليارات  احلياة؟ حتى هذه  ماأ�ساة  العلمية على جمابهة  احلقائق 

م اآمال كل من كان يعتقد يف اأن فل�سفته  جمدية، وهكذا فاإن نيت�سه، مرة اأخرى، حطيّ

يف  لكن  )غاآغ(  واجلمال.  الفن  نور  اإىل  الدين  من  للخروج  الة  فعيّ و�سائل  له  تقدم 

ل�ستنباط  املنطقي  والت�سل�سل  املُقِنعة  الرباهني  من  نيت�سه  فكر  فيه  يخلو  الذي  الوقت 

فكرة موت اهلل، فاإنيّ قْتل الإله هو ك�سب حققه الفال�سفة العرب بالعتماد على الإرث 
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الأر�سطي الأفلوطيني. وهذا ال�ستنتاج جنده معرو�سا، ب�سورة منطقية �سفافة، وقائما 

بالنتيجة.  اإذا �سليّمنا بها فال منا�ض من الت�سليم  على مقدمات عامة، وُحدود و�سطى، 

ال�سلفي. رمبا  به من امل�سلم الوهابي  تُقريّ اأفكاره حول احلرب والعنف والقتل  )فاآف( 

بامتياز؟  الأديان  م  حُمطيّ وهو  �سلفيا  م�ْسلما  نيت�سه  فريدريك  يكون  كيف  تت�ساءلون: 

م  عاء باأن، َمن رفع �سعار موت الله، وحطيّ األي�ض من باب الغرابة والتجنيّي مبكان الديّ

اأن يكون  اأقول:  اإ�سالمي، ل بل �سلفي وهابي حتى؟  اأ�سنافها، هو  املقد�سات بجميع 

نيت�سه َمفُتون بالوهابية فهذا ما توؤكده الفقرة 43 من العلم املرح، حيث ُيثني فيها على 

الوهابيني لب�ساطة قوانينهم واكتفائهم بالنزر القليل من العقوبات. فعال، الوهابيون، 

ن«،  يقول: لديهم »حالتان من احلكم بالإعدام: اأن تَْعبد اإلها غري اإله الوهابيني واأن تَُدخيّ

ا القتل والغت�ساب فاإن اهلل غفور رحيم. واإذا ربطنا كالمه هذا باأطروحاته املبثوثة  اأميّ

يف كتبه الأخرى التي ميجديّ فيها مثل هذه الأعمال ترتاءى لنا حقيقة اأن الوهابية تعربيّ 

ره للحياة وتُطبيّق على اأر�ض الواقع ثقافة القتل والإرهاب.  اأح�سن تعبري عن ت�سويّ

)�آ(

الت��سع  القرن  من  اأمل�ين  فيل�سوف   )Friedrich Nietzsche( نيت�سه  فريدريك 

 ،)Lützen( قرية �سغرية من مدينة لوت�سن )Röcken( ع�سر ُولد �سنة 1844 يف روكن

وُتويفيّ �سنة 1900 يف ف�مي�ر، حيث اأق�مت �سقيقته اإليزابيت “اأر�سيف نيت�سه”. لن 

دة التي تن�ولت  ندخل يف تف��سيل حي�ته ال�سخ�سية، ثمة العديد من الكتب اجلييّ

ُكتبه  هو  الأوىل  ب�لدرجة  ن�  يهميّ م�  جدا،  لة  مف�سيّ وب�سيغة  حي�ته  �سرية  ب�إ�سه�ب 

وم�س�مينه� الفل�سفية وت�أثرياته� على ال�س�حة الثق�فية الع�ملية ...[ 

خذ مثال كتاب “ما وراء اخلري وال�رش”: اخَللط وت�سويه املفاهيم منذ البداية. فهو 

يلعب على حباٍل خمتلفة، ُيوِهم باأنه ينتقد فكرة الروح الأفالطونية، لكنه يجمع معها 

امل�سيحية الكن�سية، ي�سميها اأفالطونية  باأنه يحارب  فكرة اخلري املح�س؛ ُيوهم اأي�سا 

ى لتييّار الرهبنة الي�سوعي، لكن ُيدخل خل�سة التنوير والدميقراطية.  لل�سعب، واأنه يت�سديّ

والعلم  واملنطق  بالعقل  ا�ستخفافه  وي�رشيّب  احلقيقي،  وجهه  ُيخفي  فهو  خلط  وبهكذا 

والأخالق والتنوير عن طريق جرعات ب�سيطة، هييّنة على ذوق القارئ.
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وفعال، افتتح الف�سل الأول من “ما وراء اخلري وال�رش”، بهجوم على احلقيقة، كان 

قد �سبيّهها باملراأة، واملراأة يف عرف نيت�سه هي عنوان اخلداع والكيد، والكذب والتمويه، 

ة عن البحث عن  ل ميكن الثقة بها اأو ت�سديقها. يريد اأن ينبيّه القراء على املخاطر املنجريّ

اأن  يريد   .»
1
اإىل جمازفات عديدة بنا  �ستوؤدي  التي  احلقيقة  »اإرادة  اإن  فيقول  احلقيقة، 

دعوة �رشيحة  بل  اأخالقية،  ول  قولة لعلمية  من جعبته  فاأخرج  و�سادما  عميقا  يكون 

 لي�ض بالأحرى 
ِ

َ نبحث عن احلقيقة؟ »مل
ِ

للجهل وحتبيب النزول يف قاع الغباء. يقول مل

 .»
2
الالحقيقة، الاليقني وحتى اجلهل؟

على  ف  يتعريّ اأن  ا�ستطاع  اجلينيالوجي،  ِعْلِمه  خالل  من  امل�ساألة  يف  ق  وبالتعميّ

على  تطغى  العلماء  اأن  ذلك  احلقيقة.  بوجود  اعتقاد  كل  يف  الثاوي  امليتافيزيقي 

تعاليمهم املنطقية تقييمات ماورائية »وانطالقا من اإميانهم هذا، يجتهدون يف ِعْلِمهم، 

«. لكن ال�سبب الأقوى الذي 
3
دونه اآخر الأمر، يف جويّ مهيب، با�سم احلقيقة يف ما يعميّ

مينعنا من قبول احلقيقة، هو غريزة احلياة، وهذه الغريزة هي التي تكبح جماحنا عن 

التطليّع اإىل عامل حقيقي وراء عامل الظاهر، يجب اأن نكتفي مبا هو موجود ول نقلق 

 )Scheine( اأنف�سنا بالبحث والتحقيق: »يف نظر كل حياة يجب علينا اأن نُويل الظاهر

قيمة  والرغبة،  الذاتية  وامل�سلحة   )dem Willen zur Täuschung( اخلداع  واإرادة 

اأ�سا�سية«. اأعلى واأكرث 

ته. اإنيّ  لة وَمْكَمن قويّ من احلقيقة انتقل مبا�رشة اإىل القيَم، وهنا وجد اأر�سيته املف�سيّ

اإميانهم »بت�س�ديّ القيم«، يعني ت�ساديّ اخلري وال�رش، الف�سيلة  عيب الفال�سفة الأكرب هو 

والرذيلة، اجلمال والقبح. لكن نيت�سه يريد اأن يجتثيّ هذا املُعَتقد كليا، ولفعل ذلك فهو 

ن�سيب. يقول: »ن�سك يف ما اإذا كان ثمة من  م اعرتا�سني كال�سيكييّني: النيّفي والتيّ يقديّ

د منظورات  اأ�سداد على الطالق«، وثانيا، تلك التقييمات هي تخمينات �سطحية »وجُمريّ

.»
4
موؤقتة، منظورات من زاوية معييّنة رمبا ... منظورات اأ�سبه مبنظور ال�سفدعة

ثم يعود للخلط مرة اأخرى، من خالل افرتا�ض متاهي ال�سداد، والقول اإن تلك 

ة  ة واملحرتمة، هي قريبة ن�سٍب ومتجان�سة »مع تلك الأ�سياء الرديئة وامل�ساديّ الأ�سياء اخلرييّ

1- نيت�سه، ما ور�ء �خلري و�ل�شر، ترجمة ج. فالور حجار، دار الفارابي، بريوت 2003، § 1، �ض، 21.
2- نف�ض املرجع )من و�ساعدا �سرُيَمز لها بـ: ن. م(. م، �ض، 22.

3- ن. م، § 2، �ض، 23.
4- ن. م، ن. �ض.
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 .)Vielleicht( ا  رمبيّ لها  ماثلة  اأنها  »اأو  خادعا  �سكا  ويبدي  يرتاجع  ثم  ظاهريا«،  لها 

»جن�ض جديد  بروز  ويرتقيّب  “�لرّبا”،  يقت�رش على  واأنه  مت�سكك،  باأنه  ُيوِهم  ا«.  رمبيّ

من الفال�سفة، فال�سفة �لرّبا اخلطرة بكل ما للكلمة من معنى«. لكن كل كتاباته تُثبت 

ب�سمويّ  وثوق  بكل  يحكم  بل  الأ�سداد،  بني  اأحيانا  مُياهي  فقط  لي�ض  فالرجل  العك�ض، 

اأما  ال�رش على اخلري.  واأف�سلييّة  الف�سيلة،  الرذيلة مثال على  ب�سمويّ  الآخر،  اأحدها على 

نبوءته التي اأعلنها »اإين اأرى بزوغ مثل هوؤلء الفال�سفة اجلدد«، فهي ن�سف حقيقة لأن 

هوؤلء الفال�سفة كانوا موجودين يف اليونان منذ األفني وخم�ض مائة �سنة، وهو نف�سه قد 

ا�ستعاد اطروحاتهم، اأعني ال�سف�سطائيني، ومن بعده ا�ستاأنفها هايدغر، ودريدا وفوكو 

ودولوز، واأتباعهم من املفكرين العرب.

)باآ( 

يف الفقرة الرابعة من م� وراء اخلري وال�سر نقراأ اأ�سي�ء غريبة جدا، اإذا تدبيّرن�ه� 

مع�ك�سة  �َس�رة  وك�أنه�  اجلزيرة،  قن�ة  اإىل  ي�س�  خ�سيّ ُكتبْت  وك�أنه�  ف�ستبدو  جيدا 

قن�ة  مهند�س�”،  ك�ن  من  اإليّ  علين�  يدخل  “ل  الأك�دميية:  على  اأفالطون  ل�س�رة 

اب�”. اجلزيرة: “ل يدخل علين� اإليّ من ك�ن كذيّ

هة للعاملني عليها وخ�سو�سا  نها ن�سائح واإر�سادات ثمينة تَ�سلح كبنود ُموجيّ ميّ  وقد �سَ

لها: »اإن خطاأ حكم ما  د. اأويّ لأبرز حُمليّليها، عزمي ب�سارة. اإنها مانيفا�ستو الكذب املتعميّ

«. يعني اأن ت�سنع قناة املوت، اجلزيرة، اأخبارا كاذبة 
5
ل عندنا ماأخذا على احلكم ل ُي�سكيّ

وتبثها يف العامل العربي، ويتم على اأ�سا�سها قتل اآلف الأبرياء، فهذا ل ميثل اأي َحرج 

بالن�سبة لهم وبالن�سبة لنيت�سه. 

يف  العزيزية  باب  ل�ساحة  ما  جُم�سيّ العميلة  القناة  هذه  ت�سنع  اأن  من  مانع  واأي 

طرابل�ض وتوهم باأن املرتزقة قد احتلوا ليبيا، وتت�سبب هكذا يف قتل اآلف الليبيني؟  ول 

ة تدمري  قها بو�ض وع�سابته واأكملت مهميّ ث عن كذبة اأ�سلحة الدمار ال�سامل التي لفيّ نتحديّ

فات بريئة وغري م�سجوبة، حتى  العراق وحموه من اخلريطة. بالن�سبة لنيت�سه هذه الت�رشيّ

واإن ك�َسْفنا زيفها، لأن احلقيقة ل �سلطان لها على غريزة التزوير والكذب، وغري قادرة 

على نق�سها اأو ال�ستنقا�ض من قيمتها على الطالق. 

5- ن. م، �ض، 24 25.
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وا�ستغالل  بها،  والتمتيّع  احلياة  َمعمعة  يف  النزول  هو  الكاذب  غر�ض  كان  اإذا 

اأو داخلييّة، فكل  اأية موانع خارجية  اأن تُوقف تدفيّقه  بقائه، فال ينبغي  مواردها ل�سالح 

احليل جائزة، وال�رشورات تبيح املحظورات. واجبنا فقط اأن ن�ساأل، قبل فرْبَكة اأي كذبة 

النوع،  احلياة، حمافظا على  للحياة، حمافظا على  يا  ُمَنمِّ احلكم  يكون  اأييّ مدى  »اإىل 

نا للنوع؟«. وبالتايل، وخال�سة هذه الأطروحة املكيافلية، اإذا كانت اإبادة  ا حُم�سيّ بل رمبيّ

نة للنوع،  الآلف من النا�ض، وَكْن�ِسهم من على وجه الأر�ض )كما فعل هتلر(، حُم�سيّ

، فمرحى بها. ويف الراهن الذي نعي�سه الآن: اإذا كان ن�رش  وجالبة لعرق جميل وقوييّ

امها واإثارة الفتنة الطائفية بني  الأخبار الزائفة �سد اجلي�ض امل�رشي، وت�سويه �سمعة حكيّ

مكونات ال�سعب امل�رشي، الهدف من ورائها تاأمني عمق ا�سرتاتيجي لإ�رشائيل، وتهيئة 

اويني  الظروف لتق�سيم م�رش اإىل دولتني، واقِتطاع جزء من جزيرة �سيناء لرتحيل الغزيّ

اإليه وتوطينهم فيه، فال مانع لقناة اجلزيرة اأن توؤديّي دورها املوكول على اأح�سن وجه. 

ي ثروتهم، واأن تُ�ساهم يف حتقيق  واإذا كان الغر�ض هو اأن تُنع�ض حياة ُتيّار ال�سالح وتُنميّ

العربي يف فو�سى  العامل  بينما  بحياة رفيهة  تنعم  اأو ترتكها  الكربى،  اإ�رشائيل  م�رشوع 

عارمة، فال اعرتا�ض على اأن تقوم اجلزيرة بقلب احلقائق واأن ت�سنع، بطريقة منهجة، 

يرة، الأكاذيب الأكرث قرفا ومقتا.  ماكرة و�رشيّ

حتى  القبيحة،  الت�رشفات  كل  ر  تربيّ اأن  ميكن  نيت�سه،  منطق  طريق  عن  فاإن  هكذا 

ة. ول  اأكل حلوم الب�رش، اإذا كانت الغاية منها هي تْنمية غريزة احلياة، ومتتني اإرادة القويّ

يخجل من قول ذلك، بل يفخر به اأ�سد الفخر: »نحن منيل مبدئي� اإىل الزعم باأن �أكرث 

الآن  تفعله  ما  كل  قبليا  ما  ر  يربيّ نيت�سه  «. وكاأن 
لن�6 لزوم�  الأكرث  الأحك�م خط�أ، هي 

اأحمد من�سور،  ب�سارة، واملذيع  العاملني يف اجلزيرة: عزمي  القتلة  الإرهابيني  ع�سابة 

وحممد كري�سان، وفي�سل القا�سم، وخديجة بن قنة، وليلى ال�سايب، وزعيمهم يو�سف 

القر�ساوي الذين يبيعون الأخبار الزائفة، والأكاذيب والأوهام، حتى جعلوا من هذه 

الرذائل خبزهم اليومي. وقد الت�سقْت بهم هذه الرذائل اإىل حديّ اأنهم ل يقدرون على 

�سونه يوميا.  موا�سلة العي�ض دون افرتاء وتزوير، فالكذب هو اأوك�سيجينهم الذي يتنفيّ

تزييف  دون  ب�لأوه�م، ومن  الت�سليم  دون  »ِمْن  اأنيّ  لهم  ُيفتي  زراد�ست   
يّ

نبي وها هو 

عن  ال�ستغن�ء  يكون  بحيث  يعي�س  اأن  لالإن�س�ن  ميكن  ل  قد   ... للع�مل  م�ستمريّ 

6- ما ور�ء �خلري و�ل�شر، § 4، �ض، 25.
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الأحك�م اخل�طئة ا�ستغن�ًء عن احلي�ة ونفي� للحي�ة«. اإنها اأروع جملة ميكن اأن يقراأها 

حفييّو اجلزيرة. اإنها جديرة باأن تُكَتب مباء الذهب على واجهة هذه القناة. �سُ

بال، ودون وخزة �سمري،  براحة  ويزيدهم تربيرا وحتري�سا على موا�سلة عملهم 

بقوله: »اأن ُنقريّ ب�لالحقيقة �سرط� للحي�ة يعني اأن ُنبدي ُمق�ومة �سد ما اعتدنا عليه 

من م�ساعر قيمييّة«.

وما املانع من الغرق يف وحل الكذب والتمويه والفرتاء، ما دامت حياة الإن�سان 

كلها ُمنغِم�سة يف هذا املحيط؟ اأن ترى اإرهابيا قتيّال على �سا�سة اجلزيرة، يذبح �سخ�سا 

الوداعة  غاية  ان�سان يف  اإىل  لونه  ويحويّ ب�رشك  بون حا�سة  ُيكذيّ لكنهم  نف�سه،  ر  ُيفجيّ اأو 

نف�سه  نيت�سه. هو  بغريب عن  لي�ض  القميء  املنطق  فهذا  والإن�سانية،  والروعة  واجلمال 

�ض على تكذيبها. اأن ترى �سجرة اأمامك، فمن املحتمل اأنك ل  ب احلوا�ض، ويحريّ ُيكذيّ

م �سيئا ما ُي�سبه �سجرة. وحتى اأثناء اأغرب تارب  تراها »ي�سهل علينا اأكرث بكثري اأن نتوهيّ

 .»
العي�ض نت�رشيّف على النحو عينه: نختلق الق�سم الأكرب من �لتجربة7

على  للم�ساهدين  وبثيّها  زائفة  اأخبار  اختالق  بال�رشورة  يعني  التجربة،  اختالق 

يف  ة  خمت�سيّ العربي،  العامل  يف  كاملة،  موؤ�س�سة  ثمة  اأن  نعلم  ونحن  �سحيحة،  اأنها 

التاريخ  يف  له  مثيل  ل  وهمجي  �رش�ض  ب�سكل  الأكاذيب  وبثيّ  والتزييف  الختالق 

التزوير املق�سود الذي  احلديث. الأرواح تعاين من الدمار الذي حلق بها جراء هذا 

ه العقول واأودى بحياة الآلف من الأبرياء. لكن نيت�سه ل ميانع، بل يربر وي�سفي  �سويّ

اأن  على  يجربنا  اأن  ميكن  �سيء  يوجد  »ل  التزوير:  من  ال�سنف  هذا  على  م�رشوعية 

دون، من �سميمنا  ن�ساهد م�سارا ما من حيث ل نْبَتكره نحن. وكل هذا يعني اإننا ُمعويّ

 .»
ف�ساعدا ومنذ القدمي على الكذب8

ل بتخفيف حدة  فيل�سوف نف�سه هو الذي �سيتكفيّ لكن ل تنزعجوا كثريا لأن هذا الاليّ

اب اإىل  كالمه، و�سيمار�ض مرة اأخرى، لعبة التزوير امل�رشوع، حيث قام بتحوير الكذيّ

«. لكنه يف زراد�ست، 
9

فنان؛ واأ�سبح املرء املعجون يف الكذب »فنيّانا اأكرث بكثري ميّا ُيظنيّ

 وكاتب األواح جديدة، اأعلن على هذا الأمر القطعي: »يجب علين� 
يّ

�سا دور نبي ُمتقميّ

.»
10

)müssen wir schon lügen( اأن نكذب

7- ن. م، § 192، �ض، 137.
8- ن. م، �ض، 137.

9- ن. م، ن. �ض.

10- زر�د�شت، »عن ال�سعراء«، �ض، 251.
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يهجم على املثقفني ال�سادقني يف زمنه، )وقد اأ�سبحوا قليّة الآن يف العامل العربي، 

ت اىل قافلة الإ�سالميني الذين هم اأكرب  لأن الأغلبية دخلت حتت عباءة اجلزيرة، وان�سميّ

فينا  كذابني يف العامل(، يهجم عليهم ويوؤنيّبهم ل�سدقهم؛ يتغنبيّ اأ�سد الغنب قائال: »اإن مثقيّ

 lügen( يكذبون  ل  ال�ساحلون،  هوؤلء   ،)unsre Gebildeten von Heute( اليوم 

وا  ة. كان على املثقفني اأن َي�سطفيّ فهم باملريّ «، لكن اأن „ل يكذبوا“، فهذا ل ُي�رشيّ
11

)nicht

يف طابور قناة اجلزيرة، ويكذبوا حتى اآخر قطرة من دمهم. هذه لي�ست دعابة واإمنا حقيقة 

 
يّ

امل�سي على  عهم  وي�سجيّ الكذابني  من  الرهط  هذا  يق�سد  وكاأنه  نيت�سه  عنها  ُيعربيّ  ة،  مريّ

قدما: »كل َمن ُيعديّ اليوم رجال �س�حل� يعجز عجزا تاما عن تبنيّي وجهة نظر اأخرى ُتاه 

اأي �سيء غري وجهة النظر الك�ذبة ب�سكل ماكر، ب�سكل جذري، ولكنها بريئة واأمينة 

«. ويف النهاية يحذر ع�سابته من مغبيّة 
وعفيفة يف كذبه�، ك�ذبة ذات عينني زرق�وين12

 Ekel und( لأنها �ستقودهم حتما اإىل »ال�سمئزاز والنتح�ر ،)Redlichkeit( النزاهة

.»
13

)Selbstmord

)ت�آ( 

العلوم  اقَتَحم جم�ل  واإمن�  وال�سيكولوجي�،  الأخالق  مراجع�ته على  َتقت�سر  مل 

ذلك  ومع  َمعريف،  زاٍد  اأييّ  فيه  له  ولي�س  ي�،  كليّ عنه  غريب  جم�ل  وهو  ال�سحيحة، 

ي عنه� لكن دون امل�س��س من فكرة  ة وط�لب ب�لتخليّ فقد �سنيّ حملة على فكرة الذريّ

ية الفيزي�ئيني املحدثني.[  ي م�ديّ الروح الفردية اأو تبنيّ

اأن  املرء  اإن على  يقول  اأي منطلقات مو�سوعية،  اأ�سا�ض، ومن  اأي  اأدري على  ل 

التي   )atomistischen Bedürfnisse( �لذّرية  اإىل  احلاجة  على  اأي�سا  احلرب  »ُيعِلن 

اأن  يجب  الإميان  هذا   ... الظنيّ  اإليها  يرقى  ل  باأخطارها جمالت  د  وتهديّ مازالت حتيا 

11- نيت�سه، جيني�لوجي� الأخالق، III، § 19، �ض، 122. )ترجمة امل�سكيني، �ض، 186(.
12- ن. م، ن. �ض. اأما يف ترجمة امل�سكيني نقراأ: »فلي�ض ينا�سبهم اإليّ الكذب غري ال�رشيف؛ كل طرف ي�سعر اليوم باأنه 
اإن�سان خرييّ هو غري قادر بالكليّية عن اأن يرى اإىل اأمر ما، مهما كان، اإليّ كما اإىل اأكذوبة غري �رشيفة، اأكذوبة بعيدة 

الغور، ولكن اأكذوبة بريئة، اأكذوبة �ساذجة، اأكذوبة ذات عيون زرقاء اأكذوبة فا�سلة«.

13- العلم املرح، § 107، �ض، 119.
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«. ت�سوروا باأنف�سكم، ما حجم الكارثة العلمية التي كنيّا �سنهوي فيها، 
14

ُيطرد من العلم

لو اأن العلماء ان�ساقوا وراء تخمينات نيت�سه وعملوا بن�سائحه. 

لكنه ل يريد، يف مقابل ذلك، اأن ُيعِلن احلرب على املعتقدات القدمية اأو التيّخلي 

عن فكرة ا�سطورية عتيقة، فكرة النف�ض الفردية، لأن رْف�سها يعني اْعِتناق املادية امللحدة: 

اأو  “النف�ض” نف�سها  عن  بذلك  نتخليّى  اأن  بيننا،  والكالم  بتاتا،  ال�رشوري  من  »لي�ض 

نتنازل عن واحد من اأقدم الفرو�ض واأكرثها وقارا، على غرار ما يح�سل عادة للطبيعييّني 

.»
15

وا النف�ض حتى ي�سييّعوها )der Naturalisten( عن �سوء تدبريهم، اإذ ما اأن مي�سيّ

اإن عامل نيت�سه، لي�ض هو عامل الطبيعييّني بل عامل �سحري، ل قوانني فيه ول انتظام، 

يعتربه  للكون،  فهم  كل  عماد  ال�سببييّة،  فقانون  العلمية.  املعرفة  اأو  للعقلنة  قابل  وغري 

ُي�سييّوؤهما  ال�سبب واملُ�سبيّب »كما  ُي�سييّوؤوا  باأن ل  اأتباعه  نافع، وين�سح  باليا غري  ت�سورا 

تَدع  التي  ال�سائدة  امليكانيكية  للبالهة  وفقا   )Naturforscher( الطبيعة  يف  الباحثون 

يعني  ال�سببية،  مبداأ  عن   ُ
ِ

العامل يتخلى  اأن   .»
16

ُي�سبيّب حتى  ويدفع  ي�سغط  ال�سبب 

الطبيعة،  معرفة  ته يف  مهميّ �سيعتزل  الريا�سي؛  والتقنني  امِلخربييّة  التجارب  �سيرتك  اأنه 

�سي�سطهد عقله وُيْجهز على طموحاته لكي يعي�ض يف عامل �سحري. فعال، ما ال�سيء 

 اإىل الإقدام على درا�سة الطبيعة اإذا كان يعلم منذ البداية اأنيّ اأْتَعابه 
ِ

الذي يدفع العامل

ذاهبة �سدى ل حمالة، واأنه َمهما اجتهد وكديّ يف البحث فاإن اأق�سى ما �سيح�سل عليه 

هي ا�سطالحات واأ�سماء بال مرجعية يف الواقع، وبالتايل خالية من اأية قيمة تف�سريييّة. 

واملُ�سبيّب  بب  ال�سيّ ي�ستعمل  اأن  املرء  »على  هذه:  الالعلمية  نيت�سه  اأقوال  اأفهم  هكذا 

جُمَمع عليه� يف �سبيل  ا�ستيه�م�ت  ا�ستعمال الأفاهيم املح�سة وح�سب، اأي بو�سفها 

.»
احلديّ والر�سم، ولي�ض يف �سبيل التف�سري17

ن يف ذاته  عامل �سحري، لأنه، على حد قوله: ل اأثر فيه لروابط �سببية، ول يت�سميّ

ك ل يخ�سع اإىل اأي قانون؛ املَْعلول فيه  اأي �رشورة فيزيائية اأو منطقية، بل كرتون متحريّ

ل ي�سدر عن العليّة، الفعل لي�ض له رديّ فعل، كل ما نعي�سه هو خيالت، ونحن هم الذين 

14- ما ور�ء �خلري و�ل�شّر، م. �ض، § 12، �ض، 36.
15- ن. م، ن. �ض.

16- ن. م، § 21، �ض، 46.
17- ن. م، �ض، 47. )اأعدُت ترجمة بع�ض العبارات، مل األتزم بن�ض الرتجمة العربية(.
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والن�سبة،  باأفعالها،  املفعولت  وارتباط  احلوادث،   
ِ

تََتايل وابتدعنا  الأ�سباب؛  اختلقنا 

. نيت�سه يثني على عامل ُوْلديزناي هذا، ويريد اأن يقتلع 
18

والكراه، والعدد، والقانون

ب  من روؤو�ض النا�ض فكرة العلم ال�سحيح، وي�سحب منهم مفهوم احلقيقة، لكي ُين�سيّ

العامل  لهذا  ا�ستحدث  وقد  وتَطلبه:  به  وتَ�ْسَعد  اخلطاأ  تعي�ض يف  فل�سفة  اأنقا�سهما  على 

 Irrthümlichkeit( ة الع�مل املُظلم، عامل قناة اجلزيرة وُمذيعيها الكذابني، كلمة “َمغلوطييّ

َاعا من التمجيد لهذه “املَغلوطييّة” العامَلية قائال اإنها »اأوثق  der Welt(”، واأطلق ِم�رشْ

 .»
19

واأمت ما ميكن اأن يقع حتت ب�رشنا

يف   
ِ

العامل �سورة  غ  مُيريّ باأن  لنف�سه  �سمح  للعلم،  القاتلة  الفكرة  هذه  �ساحب  اإنيّ 

اأمر  النف�ض، هو  اأن اخلداع، مبا يف ذلك خداع  ثابتة، مفادها  لديه فكرة  الرتاب، لأن 

حممود وُموؤ�رشيّ على وثبة حياتية عالية. لكن اأْن تطلَب احلقيقة بدل الوهم، اأْن تبحث 

دواليب  مبقت�ساها  تَ�ِسري  ثابتة  قوانني  عن  للك�سف  وتطمح  للعامل،  حقيقة  �سورة  عن 

الكون، فهذه الطموحات الرفيعة ل تعل منك اإن�سانا فا�سال، لأنك تعزف عن خداع 

نف�سك والآخرين، ولأنك ل تدرك اأن ال�سدق هو جمرد حكم اأخالقي م�سبق. 

الكذب  يكن  لو مل  اإذ  احلياة،  هذا، هي  اخلداع  لتربير خمزون  ابحة  الريّ والورقة 

بني  ماهوييّ  ت�ساديّ  هناك  لي�ض  «؛ 
20

البتيّة حياة  من  ثمة  كان  »ملا  واخلداع،  والالحقيقة 

التعبري  م، واللغة غري قادرة على  تَوهيّ احلقيقي واملغلوط، والعامل الذي نعي�ض فيه هو 

عنه وو�سفه بدقيّة، بل اإن قواعد اللغة ذاتها غري ُملِزمة، ول داعي للتقييّد بها واحرتامها، 

، وهكذا يدخل املرء يف هاوية ل قرار لها.
21

ولكلٍّ اأن يت�رشيّف فيها مبذاقه

ام�ض، عامل قناة اجلزيرة املُنغم�ض حتى النخاع يف  نحن هنا حقا يف عامل اخلداع الديّ

وَحل الأكاذيب والتزوير والت�سليل الأ�رش�ض والأكرث ل اإن�سانية. اإنيّ قليال من ال�سدق 

يقتلهم، �سعاعا من نور احلقيقة يعمي اأب�سارهم لكن، بالن�سبة لنيت�سه، هذا ال�سالح ل 

يفليّ فيهم، لأن اخلري واحلق واجلمال هي ف�سائل املثالييّني احلاملني، اأما الرذيلة فهي لي�ست 

حجة م�سادة للرذيلة، بل اإن الأرواح ال�رشيرة، مثل اأرواح ُمذيعي قناة اجلزيرة، يف نظر 

18- ن. م، ن. ص.
19- ن. م، § 34، �ض، 64.

20- ن. م، �ض، 65.

21- ن. م، �ض، 66.
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ه  نيت�سه، هي اأرواح فائ�سة بالقوة، لأن درجة القوة تُقا�ض بدرجة حاجة الروح اإىل اأن مُيويّ

 .
22

احلقيقة، ي�سرتها، ُيحليّيها ويزييّفها

ة التي اأْوَكلْتها لهم املو�ساد منذ ع�رشين �سنة؟  وماذا يفعل ُمذيعو قناة اجلزيرة؟ ما املهميّ

اأمل ُيطبيّقوا على اأر�ض الواقع ن�سائح نيت�سه )دون اأن يقروؤوه طبعا، لكن املو�ساد قراأته(؟ 

اأمل َيرْبعوا يف ت�سليل عامة النا�ض، ومتويه احلقيقة، وتزييفها؟ لقد اأدخلوا التعا�سة يف 

لوا  روا حياتهم، ق�سوا على اآمالهم يف العي�ض الكرمي، حويّ قلوب ال�سعوب العربية، دميّ

ات نا�سفة؛ زرعوا الإرهاب يف كل مكان، فتيّتوا اأوطانهم، ن�رشوا التيّدييّن  اأبناءهم اإىل عبويّ

ى  اأن يقرتفوه. نحن ندينهم ونت�سديّ يرا دون  واخلرافات واجلهل، ومل يرتكوا عمال �رشيّ

رين والكذابني والأ�رشار  لهم، لكن نيت�سه ل ُيوافق، فهو يذهب �سد التيار ويقول اإن املُزويّ

هم »اأوفر حظا يف اكت�ساف بع�ض الأجزاء من احلقيقة واأكرث احتمال يف الإفالح«؛ ل بل 

الن �رشوطا اأن�سب لولدة روح فيل�سوف قوي وم�ستقل، من تلك  اإن الق�سوة واملكر »ي�سكيّ

الطيبة الرقيقة الناعمة ال�سمحاء وفنيّ التهوين على النف�ض«. 

ر اإىل م�سائل  ق الذي ُيَنظيّ ر املحقيّ ومفهوم الفيل�سوف عند نيت�سه ل يقت�رش على املفكيّ

نيت�سه،  اأن يكون  الفيل�سوف ميكن  ُكتبا ذات قيمة فكرية عالية،  فل�سفية كونية ويوؤلف 

كتب  يف  يتعمق  ومل  حياته  يف  الفل�سفة  مادة  يدر�ض  مل  الذي  هو  املثال،  �سبيل  على 

الفال�سفة، اأو حممد كري�سان، مذيع اجلزيرة الذي يكتب مقالت �سطحية ت�سليلية يف 

ته يف تخريب ليبيا باأكاذيبه. يكفي، يف ُعرف  القد�ض اللندنية الَعِميلة، والذي اأمتيّ مهميّ

لكي  عميقا  يكون  اأن  وباجلملة،  للحقيقة،  كارها  را  مزويّ كذابا،  املرء  يكون  اأن  نيت�سه، 

ي�سبح جديرا بلقب فيل�سوف، لأن العمق بالن�سبة اإليه، هو القناع، هو الرُبقع: »اإن كل 

 .»
م� هو عميق يحبيّ القن�ع؛ والأ�سي�ء الأعمق متقت حتى ال�سورة والرمز23

هذه  ب�سبب  التوحيدية،  الأديان  اإله  الإله،  على  يثني  نيت�سه،  الإله،  قاتل  اإنيّ 

اإىل  بدًء  يدفعه  ما  الإله هو  »األي�ض حياء  القناع:  التخفي وراء  اأي  بالذات،  اخلا�سية 

؟«. ر يف ال�سديّ التنكيّ

22- bis zu welchem Grade er sie verdünnt, verhüllt, versüsst, verdumpft, verfälscht nötig hätte., ID, 
J.G.B, par. 39.

ر واخلداع. 23- ن. م، § 40، �ض، 70. يقول اإنه �سوؤال جدير باأن ي�ساأل لكن �سياق اأفكاره، هو اإ�سادة بهذا اجلانب من التنكيّ
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)ث�آ(

ين فقد ع�ر�س اأي�س� املفكرين الأحرار الذين   ومثلم� ع�َر�س الفيزي�ئييّني امل�ديّ

يرغبون يف تخلي�س العقول من خراف�ت الأدي�ن، ويجتهدون ِلِعْتق الب�سرية من َنرْي 

يهم “ُدع�ة  ة، ُي�سميّ العبودية وال�ستغالل، ويعملون على ن�سر مب�دئ ال�سلم والأخويّ

ة وَمه�نة كربى يف ق�مو�س نيت�سه.[  وا�سييّني”die Nivellirer، وهي �ُسبيّ امل�س�واة )ال�سيّ

يم الأديان؟ اأنت مناه�ض  ؟ اأنت عقالينيّ عدويّ الأ�ساطري وَخ�سِ ر حريّ فعال: اأنَت مفكيّ

لال�ستعمار والعبودية؟ اإذن اأنت األديّ اأعداء نيت�سه. اإن اأكرب املوبقات التي مل يجراأ عليها 

اأحد يف العامل، بالن�سبة ل�سخ�ض مثل نيت�سه يتغنيّى بالعبودية، ويتح�رشيّ على انقرا�سها 

من اأوروبا، هي حتقيق العدل وامل�ساواة بني الب�رش. ومبا اأن املفكرين الأحرار هم حاملو 

املفكرون  املقذعة.  ال�ستائم  من  بوابل  يقذفهم  نيت�سه  فاإن  الإن�سانوية،  الهموم  هذه 

رين ول اأحرارا، ولكنيّهم، ح�سب ُمعجمه املقلوب، عبيد ماأجورون  الأحرار، لي�سوا مفكيّ

“)schreibfingrige Sklaven(”، اإنيّهم مرتزقة »يف خدمة الذوق الدميقراطي و“اأفكاره 
 .»

24”)“seiner „modernen Idee( احلديثة

د من اإهاناته، وي�سف املفكرين الأحرار باأنهم  ل تكفيه �سفة “عبيد” املهينة بل ُي�سعيّ

 ”)unfrei( غلمان متثاقلون؛ باأنهم �سطحييّون اإىل حديّ املَ�سخرة، وباجلملة هم “ل اأحرار

بنظامه  وال�ستهانة  للرتاث  يهم  حتديّ هي  الكربى  وخطيئتهم  اأنف�سهم.  عن  قالوا  مهما 

هم التعي�ض ويوؤنيّبهم على  الجتماعي املبني على الرتاتب والعبودية، ونيت�سه ينعى حلظيّ

هذا الف�سل بالتحديد. اإنهم يرون، بكل �سجاعة، »يف اأمن�ط املجتمع القدمي ال�س�بق 

العامل  اأنقا�ض  على  جديد،  عامل  بناء  يريدون   ،»
25

ب�رشي واإحباط  بوؤ�ض  لكليّ  �سببا 

العقلية،  ي قدراته  باحلرية وال�سعادة وال�سلم، وُينميّ الإن�سان  فيه  َيْنَعم  القدمي،  العبودي 

طموحات  هذه  لكن  لغريها.  حمبيّة  لذاتها،  ناكرة  خدومة،  �سادقة،  �سخ�سية  ويخلق 

اأنيّ حقيقة نيت�سه  اأن تقلب احلقيقة راأ�سا على عقب. ذلك  جمنونة، وبرامج من �ساأنها 

اأحرار، هو حديقة حيوانات، وَمرعى لقطيع  تتمثيّل يف اأن كل ما َي�سبو اإليه هوؤلء الاليّ

من الأغبياء املخنيّثني؛ لقد ن�سوا الأمر املهم: اإرادة القوة. فعال، برناجمهم »هو �سعادة 

24- ن. م، § 44، �ض، 74.
25- ن. م، ن. �ض.



27

والأمان  بالن�رشاح  طافحة  بل  اخَلَطر،  من  خالية  �سعادة  كليّه،  للقطيع  اخل�رشاء  املََراِتع 

 .»
26

ن حياة اجلميع وبكليّ ما ُيهويّ

 :)abgesungenen Lieder( اأن�سودتنْي  ترديد  على  “الأحرار”  هوؤلء  داأَب  لقد 

يت�أمل  َمن  كليّ  على  وال�سفقة   )Gleichheit der Rechte( احلقوق  يف  »املُ�س�واة 

�سيئا  الآلم  اعتبار  اإىل حديّ  و�سلوا  اإنهم  بل  ل   ،»)Mitgefühl für alles Leidende(

»يجب اإلغ�وؤه«. 

ري يف ت�رشيع قوانني م�ساوية للجميع؟ ومن  وما العيب يف هذين املبداأين؟ ما ال�سيّ

املتاأملني؟ ومن هو الطبيب الذي يقوم  ال�سفقة على  الذي يجراأ على العرتا�ض �سد 

 زراد�ست، 
يّ

بعملييّة جراحية دون اأن ُيبنِّج املري�ض للتخفيف من حدة اأمَله؟ اإليّ نيت�سه، نبي

عدويّ  وح�سي  اجرامي  اح  �سفيّ لكل  �سديق  هو  �سيطاين،  دموي  هو  الرجل  هذا  لأن 

للب�رشية؛ هو من �سنف وجدي غنيم، وكل الوحو�ض التي راأيناها يف هذه الع�رشية 

التعي�سة جدا. 

الفقرة  موا�سلة  ح�سبك  بل  فراغ،  من  اأ�ستنتجه  اأو  خاطري  من  اأبتدعه  مل  لكنني 

هو  يقوله  ال�سفاحني،  من  يكون  اأن  الفظاعات.  هذه  تقراأ  حتى  ب�سددها،  اأنا  التي 

باأقوى منويّ نحو الأعلى: »يف  نف�سه: »نحن املع�ك�سون«، نعرف كيف نَِعمت الب�رشية 

واخلطر   ،)Sklaverei( والعبودييّة   ،)Gewaltsamkeit( والعنف   ،)Härte( الق�سوة 

 )Furchtbare( ُمرعب  ،)Böse( شّر� وكل   ،)Verborgenheit( ييّة وال�ِسريّ  ،)Gefahr(

وم�ستبديّ )Tyrannische(، وكل ما ي�سبه الأف�عي وال�سواري يف الإن�سان«. 

ويتباهى بوجوده يف هذه ال�سفة مع اأب�سع خملوقات اهلل، ويزيد يف قهر القارئ، 

، ُيطَلق دائما على املفكر العقالين امللحد، الإن�سانوي  الذي يعرف اأن لقب مفكر حريّ

التنويري، ل على دراكول. لكن نيت�سه يريد اأن يكون من �سنف دراكول، ويتمليّ�ض 

اإننا  »اأقول:   :)
27

الثالث )الفرن�سية والإيطالية والأملانية باللغات  الأحرار  املفكرين  من 

 )Liberi pensatori( والـ   ،)Libres penseurs( للـ  الأحرار  للمفكرين  مغاير  �سيء 

26- ن. م، ن. �ض.
27- ال�سيد علي امل�سباحي، مرتجم زراد�ست وكتب اأخرى لنيت�سه، اأخطاأ حينما ا�ست�سهد بهذا املقطع، قائال اإن »العبارة 
” بالالتينية واملفهوم نف�سه  واردة بالفرن�سية والالتينية يف الن�ض«. لي�ض هناك عبارة )Liberi pensatori( “مفكر حريّ

غري موجود، بل هذه العبارة هي بالإيطالية. وهذا دليل على اأن املرتجمني العرب غالبا ما ي�سهون، ول يتثبتون من 

دقائق الن�سو�ض التي يرتجمونها.
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ملاذا مل   .»
28

احلديثة الأفكار  لكليّ حمبيّذي  تروق  التي  ولالألقاب   ،)Freidenker( والـ

بو�ض )Syllabus( البابوي الذي ُكتب  ياليّ يقل باأنه كاثوليكي وي�رشيّح بتماهيه مع ال�سيّ

وجهه  ماء  يفقد  ل  لكي  وال�سرتاكييّني؟  الفال�سفة  وتَْكفري  احلداثة،  ملحاربة  خ�سي�سا 

ائه.  اأمام اأ�سحابه وَحفنة قريّ

)ج�آ( 

للدين  هو  ره  ت�سويّ لكن  عون،  ُمقنيّ ون  لهوتييّ ب�أنهم  الأمل�ن  الفال�سفة  اتيّهم 

ومك�نته يف املجتمع ل يقليّ عنهم لهوتية، هذا اإن مل يكن رجعي� ب�لك�مل.[ 

فهو ككل الرجعيني يعيب على الإن�سان احلديث، لمبالته بالرموز امل�سيحية »مل 

اإىل  امل�سلوب” بالن�سبة  “الإله  مفارقة  عليها  انطوت  التي  املرعبة  باملبالغة  ي�سعر  يعد 

ر قلب للقيم لي�ض له مثيل. لكن املفاجاأة  «. ثمة يف هذا الت�سويّ
29

الإن�سان القدمي وذوقه

اإىل  الدينية  الختالفات  واأرجع  �رشق/غرب،  م�ساألة  يف  اختزلها  الق�سية  اأن  هي 

اختالفات جغرافية وعرقييّة. قال اإن الإميان امل�سيحي فيه مالمح تقوى فينيقية، وبالتايل 

 للكلمة، ومعلوم اأن املعنى ال�سلبي 
يّ

فاإن هذا العن�رش ال�رشقي َقلب القيم باملعنى ال�سلبي

بالن�سبة لنيت�سه هو ثورة العبيد �سد الأ�سياد. وقد جاءت تلك الثورة من  لقلب القيم 

ال�رشق، نيت�سه هو الذي ي�سري اإىل ذلك علنا: »اإنه ال�رشق، ال�رشق ال�سحيق، اإنه العبد 

بالدين  «. فامل�ساألة ل تتعلق 
30

النبيل َيثاأر من روما ومن ت�ساحمها  ال�سرقي، ذاك الذي 

رهم من الأ�سياد، وبا�ستتباعاتها  اأو بالإميان اخلرايف، بل بثورة العبيد وحتريّ يف حد ذاته 

ل من الإميان، اأي ال�ستهتار ن�سف الرواقي املبت�سم الذي ل يبايل  التي اأديّت اإىل »التن�سيّ

 .»
31

ية الإميان بجديّ

ر العبيد، فقد َخَتم  ه اللدود هو العبد، واأكرث ما ينفره هو حتريّ ونظرا اإىل اأن عدويّ

 französischen( الفقرة 46، من ما ور�ء �خلري و�ل�شر، بطعنة فظيعة يف الثورة الفرن�سية

letzten grossen Sklaven-( لأن معها »بداأت اآخر انتف��سة للعبيد )Revolution
 .»)Aufstandes

28- ما ور�ء �خلري و�ل�شّر، ن. م، § 44، �ض، 75.
29- ن. م، §، 46، �ض، 79.

30- ن. م، ن. �ض.
31- ن. م، �ض، 80.
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عوامل  اإىل  اأرجعها  اأوروبا  يف  الدينية  الختالفات  عن  ث  يتحديّ اأن  اأراد  وحينما 

عرقييّة )لتينييّني/جرمان(، وجغرافية �سمال / جنوب. قال اإن الأعراق الالتينية اأكرث 

ا�ستبطانا وتعليّقا بكاثولييّتها منيّا نحن اأهل ال�سمال؛ ما هي النتيجة التي ا�ستخل�سها من 

يف   )”der Unglaube“ الكفر  )الزندقة،  لالإحلاد  اأنيّ  اجلغرافية؟  العرقية  املوقعة  هذه 

البلدان الكاثوليكية دللة خمتلفة كليا عن دللته يف البالد الربوت�ستانتية. ومرة اأخرى 

الكاثوليكية  البالد  يف  الإحلاد  العرق:  ميدان  يف  الدللة،  يف  الختالف  هذا  يتموقع 

د على روح العرق )gegen den Geist der Rasse(«، بينما عند  ٌب من التمريّ هو »�رَشْ

 .»
32

)Rückkehr zum Geist der Rasse( سعوب ال�سمال هو »عودة اإىل روح العرق�

ر من اأعراق بربرية، والأمر  ثم دخل يف امل�ساألة باأكرث تعمق وقال: »نحن ال�سماليون نتحديّ

ال�سلتييّني  على  اأ�سفق  لكنه  رديئة«،  ب�سدده  َمَلَكتنا  للدين:  َموِهبتنا  اإىل  بالنظر  نف�سه 

)ويق�سد بهم الإجنليز(، فا�ستثناهم من هذه امليزة واأحلقهم باجلنوبييّني: »ميكن ا�ستثناء 

 .»
33

ي عدوى امل�سيحية يف ال�سمال لتييّني الذين كانوا اأ�سلح تربة لتلقيّ ال�سيّ

ث ول حرج. مل يعتمد هنا العرق فقط، بل اأدخل حتى  اأما فرن�سا الكاثوليكية فحديّ

امل�سيحي  املثال  �سيَْبلغ  فهاهنا  َم�سيحييّتهم،  لَقْولََبة  ال�سم�ض  اأ�سعة  وعامل  املناخ،  عامل 

ذروة ازدهاره »بقدر ما �سمحت بذلك �سم�س ال�سم�ل الب�هتة«. ومبا اأن اأ�سعة ال�سم�ض 

عاعي متايز يف التيّدييّن: »كم  تختلف من فرن�سا اإىل اأملانيا فقد نتج عن هذا الختالف ال�سُّ

يبييّني الفرن�سيني اإْن �رشى يف  هو غريب عن ذوقنا ذاك الورع الذي ُيزييّن حتى اآخر الريّ

من حذلقاته  ن  متيقيّ ونيت�سه  كذلك،  ذلك  كان  واإذا  لتي«.  ال�سيّ الدم  من  قليل  عروقهم 

مبخزون  كالعادة،  حُمليّى،  والكليّ  تباعا،  تنهمر  املفجعة  النتائج  فاإن  هذه،  العن�رشية 

اأمل�نية  الاليّ الكاثوليكية  للرائحة  »يا  البغي�سة:  العرقية  والنزعة  وال�ستائم،  الحتقار 

يف  الروم�ين  وَمنطقه  كومت  اأوغ�ست  �سو�سيولوجيا  يف  ها  ن�سميّ التي   )undeutsch(

Sainte-( كم هو ي�سوعي �سانت بوف !)römischen Logik der Instinkte( الفطرة

نحن  اأ�سماعنا،  للي�سوعية! ... كم تقع غريبة ومتنعة على  Beuve(، رغم كل عدائه 
.»

ق�طني بالد ال�سم�ل34

32- ن. م، §، 48، �ض، 82.
33- ن. م، �ض، 82.

34- ن. م، �ض، 82 83.
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لقد اأعجبْت هذه التخريجات الطائفييّة األفريد باوملر )A. Baeumler(، واحد من 

ولي�ض للدين يف حد ذاته، واأن وراء  للرومانية  معاداة  فيها  وراأى  “فال�سفة” النازية، 
 .

35
هجوم نيت�سه على امل�سيحية، يختفي لي�ض املفكرون الأحرار بل قناع �سيغفريد لفاغرن

�سد  هم  ال�سيّ املحارب  منه  ينبثق  الذي  واملُظلم  ال�سا�سع  الُعمق  ال�سمالية؛  الوثنية  اإنها 

ر هذا النوع من  اأوروبا امل�سيحية املُ�ساملة. فهو يرى بالتحديد يف الأعراق الالتينية تذيّ

انتفا�سٍة �سد  الكاثوليكية دليل  امل�سيحية ال�سعيفة، ويعترب نق�سان الإميان عند الأقوام 

روح العرق، بينما عند الأملان ال�سماليني هو عودة اإىل روح )اأو ل روح( العرق.

وباوملر ي�رشح كلمة )ل ُروح( التي و�سعها نيت�سه بني قو�سني، ويقول اإنه يجب 

حملها على حممل اجلد. نيت�سه يريد اأن يقول اإننا، نحن �سكان ال�سمال، باملقارنة مع 

�سكان البلدان التي متيّت َرْوَمَنَتها، برابرة حقا )wirklich Barbaren seien(. وباأي قوة 

َيغلي دم نيت�سه الرببري اأمام اللهجة احللوة لرينان؛ وكيف يكت�سف للتويّ روحنا الأقل 

.
36

)deutschere Seele( !ة، اأي روحنا الأملانية ُح�سنا والأكرث �سديّ

لت عند نيت�سه اإىل م�ساألة عرقية وُمناخييّة، وكذلك  وهكذا فاإن امل�ساألة الدينية حتويّ

ال�سكالت  جمابهة  من  دائما  ب  يتهريّ نيت�سه  لأن  اإطالقا،  يخطئ  ومل  باوملر،  فهمها 

قم الذي اأ�ساب الإرادة، يقول  ية وكفاءة ِليُلحقها بامل�ساألة العرقية. اإن ال�سيّ الفل�سفية بجديّ

باوملر، قد انت�رش ب�سبب امل�سيحية، ومتظهر، ب�رشوب متعددة ومتفاوتة من القوة هكذا 

ت احل�سارة و�سادت ثقافة ال�سلم؛  يوا�سل الأفوريزما 208 من نف�ض املوؤلَّف حيثما ا�ستقريّ

وهذا ما حتقق يف فرن�سا احلديثة، اإذ اأن الإرادة فيها م�سابة مبر�ض ع�سال، نظرا لُبعدها 

.
37

)nordischen Barbarentum( عن الرببرية ال�سمالية

)ح�آ(

التي  العبودية  ب�نعدام  احلديث،  الع�مل  يف  الإحل�د  ظ�هرة  انت�س�ر  ر  ف�سيّ وقد 

ر مت�عب احلي�ة اليومية على الأ�سي�د وترتك لهم ِو�ْسع� من الوقت للت�أمل  ك�نت توفيّ

الأوروبي،  النحط�ط  لهذا  ي�أ�سف  اأنه  الأمر  يف  والغريب  ب�لروح�ني�ت.  والعتن�ء 

الذي جعل الن��س يتخلون عن ارتي�د دور العب�دة، كم� ك�ن عليه احل�ل يف ال�س�بق.[ 

35- A. BAEUMLER, Nietzsche der Philosoph und Politiker, dritte Auflage, Philip Reclam, Leipzig 1931, p. 103.
36- Ibid., p. 104.
37- Ibidem.
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 وُيهييّئ اأكرث 
يّ

فعال املحدثون من�رشفون كليا لل�سغل، وخماطر هذا الن�رشاف »يربي

.»
38

من اأي �سيء اآخر للكفر )Unglauben( بعينه

م الأديان، هو لعنة، لأنه ُيثني النا�ض عن الذكر  غل، يف عرف حمطيّ وهكذا فاإن ال�سيّ

د ومو�سوعية واقعا عينيا  اأنه ي�سف بتجريّ وال�سالة، وي�رشفهم عن العبادة. ول تظنيّوا 

دون اتخاذ موقف حمدد، بل اإنه يدين وي�سجب، ويعيب على معا�رشيه جراأتهم على 

الن�ض  وهذا  الإ�سالميون(.  اليوم  دها  يرديّ التي  الأن�سودة  )نف�ض  باملقد�سات  ال�ستهانة 

معار�سة  عن  تنميّ  اأقواله  اأن  قطعا  وُيثبت  امل�ساألة،  هذه  بخ�سو�ض  ال�سكوك  كل  د  ُيبديّ

»يف  اخل�سو�ض:  وجه  على  الأحرار  باملفكرين  اللهجة  �سديد  وتنديد  لالإحلاد  �رشيحة 

من ذوي  اأنا�سا  اأجد  الدين،  بعيدا عن  مثال،  اأملانيا  اليوم يف  يعي�سون  الذين  �سفوف 

ذيبْت فيه الفطرة 
ُ
الفكر احلر )Freidenkerei( ... يف غالبييّتهم من ذاك النوع الذي اأ

«. وهذه هي الطامة الكربى على الدين، ذلك 
39

اء الن�سغال بالعمل الدينية، من جريّ

املفكر احلر  اأن  الأدهى هو  بل  الأدي�ن«، ل  ال�سغيل »مل يعد يعرف ف�ئدة  اأن الن�سان 

ب من بقاء هذه الأديان وتوا�سلها يف الوجود حتى ع�رشنا احلا�رش، اأو  ال�سغيل، يتعجيّ

بعبارات نيت�سه: »�سار يكتفي بت�سجيل وجودها يف العامل بنوع من الذهول البليد«.

لقد ا�ستهان املفكرون الأحرار بالعادات القدمية، وا�ستعا�سوا عن ال�سالة والت�سبيح 

وارتياد الكني�سة مبا توفره لهم م�ساغل احلياة اليومية، ومبعايري ثقافية جديدة، ا�ستبدلوا 

بها ما كان ي�ستفرد به الدين. ويرتاءى لهوؤلء النا�ض الطيبني اأن لديهم »اأ�سغال كافية، 

وقت  ل  اأْن  ويبدو  العائلية:  والواجبات  واجلرائد  الوطن  عن  ناهيك  ت�سلية،  اأو  عمال 

لديهم البتة للدين«. اأنا�ض مدنيّ�سون ل ُيوقيّرون الرتاث ول العبادات ول اأماكن التعبد، 

ل هذا الزدراء باملقد�سات، بكل حت�رشيّ »من امل�ستحيل، على حد قولهم، اأن  نيت�سه ُي�سجيّ

.»
40

ر مزاجه اجلييّد ل غري يدخل املرء الكني�سة من اأجل اأن ُيعكيّ

اأ من هوؤلء املالحدة املدنيّ�سني، واأن يف�سح كل الأ�سخا�ض  ل بد له اإذن من اأن يتربيّ

مبالني تنتمي  الذين تروؤوا على الن�سالخ من الدين، وي�سري لهم بالإ�سبع: »اإىل هوؤلء الاليّ

اأكرثية الفئ�ت املتو�سطة من الربوت�ستانت وبخا�سة يف مراكز التج�رة واملوا�سالت 

38- ما ور�ء �خلري و�ل�شّر، § 58، �ض، 90.
39- Ibidem., „die religiösen Instinkte aufgelöst hat“

40- ما ور�ء �خلري و�ل�شّر، ن. م، § 58، �ض، 91.
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اأقراأ  ل  هنا  وكاأين  العمل«.  يف  املنهمكني  العلم�ء  اأكرثية  وكذلك  الناب�سة؛  الكربى 

العلمانيني وناقم حتى املوت على احلداثة.  اأزهري، حاقد على  ل�سيخ  بل  لفيل�سوف 

الفل�سفة(  )اأ�ساتذة  الأ�ساتذة  اأعداءه  األديّ  من  جعل  اأنه  ال�سدفة  �سبيل  من  ولي�ض 

والعلماء: من ال�سعب اأن تعرث على عامل اأملاين يحمل م�سكلة الدين حممل اجلد؛ فهو 

اإىل  انتماءه  ُيعلن  من  كل  ويحتقر  يزدريه  بل  «؛ 
الدين41 »ُمرتفيّع عن  املبداأ  من حيث 

 ل يقوم باأي خطوة نحو الكني�سة اأو اقرتاب من املوؤمنني »اإن الالمبالة 
ِ

الكني�سة؛ العامل

العملية اإزاء اأمور الدين التي ن�ساأ وتربيّى عليها، تت�سامى عنده عادة اإىل حيطة ونظافة 

.»
42

تخ�سيان الختالط باأنا�ض متدييّنني وباأمور الدين

ا�ستنتاج نيت�سه هو اأنيّ تَ�رشُّف العلماء واملفكرين الأحرار اإزاء الدين واملتدييّنني هو 

ال�سذاجة  ال�سذاجة، كم من  ت�رشيّف خاطئ، بل �ساذج جدا و�سبياين واأْبله: »كم من 

قه ويف راحة �سمري ت�ساحمه،   بتفويّ
ِ

ال�سبيانية، الَبلَهاء بال حدود، تكمن يف اإميان العامل

اأو�سع  املتدييَّن بو�سفه طرازا  تُعاِمل فطَرتُه الن�ساَن  بها  التي  الطيبة  الب�سيطة  الثقة  ويف 

.»
43

اه وابتعد عنه وترفيّع واأقل قيمة، طرازا تخطيّ

ره هذا  امل�سلم اإذا �سادف عاملا من هذا القبيل، �سيعاديه فورا، �سيَ�سبيّه، وي�ستمه وُيكفيّ

اأما نيت�سه فقد اكتفى بالتحقري وال�ستم املُقذع. هذا الفيل�سوف  ده بالقتل،  اإن مل يتوعيّ

املرتفيّع على املتدييّنني، ماذا يعتقد يف نف�سه؟ يح�سب نف�سه كبريا و�ساخما »هو، القزم 

عي، هو ال�سغيل املُتفاين العجول، املن�سغل، راأ�سا ويدا، بالأفكار،  وال�سوقي ال�سغري املديّ

.»
44

بالأفكار احلديثة

وب�سبب ع�سقه للظاهر ولكل ما هو زائف، ونظرا لُرعبه الدفني من احلقيقة واحلكمة، 

فهو م�ستعديّ لمتداح الإن�سان املتدييّن الذي يعي�ض يف عامل �سحري، خمادع، وكاذب، 

يها حكمة )Weisheit(، �َسْعي  على ح�ساب املفكر احلداثوي التنويري. قناعته هذه ي�سميّ

النا�ض  تُعليّم  التي  البقاء  فطرة  اإىل  ويرجعها   ،)oberflächlich( ال�سطحية  اإىل  الب�رش 

فنيّانا، كلما زادت متعته  . كليّما كان الإن�سان 
45

)falsch( َّلني وُمزييّفني اأن يكونوا ُمتحويّ

41- ن. م، �ض، 91.

42- ن. م، �ض، 92.
43- ن. م، ن. ص.

44- ن. م، ن. �ض.
45- ن. م، § 59، �ض، 92.
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باحلياة، وكليّما زادت ُمتعته باحلياة ت�ساعد �َسغفه »بتزييف �سورتها ... بروؤية �سورتها 

ُمزييّفة وخمففة وُمتعالية وُموؤليّهة«. 

املتدييّنني  اأن  وهي  التالية:  النتيجة  اإىل  الو�سول  غايته  للتزييف  املدح  هذا  كل 

 homines( تتج�سد فيهم �سورة الفنان يف اأرقى اأ�سكالها: »مُيكن ُح�سبان النا�ض املوؤمنني

.»
46

religiosi( من بني الفنانني بو�سفهم اأعالهم مرتبة

اأ�سطوري،  عامل  يف  يعي�ض  الذي  املوؤمُن،  الإن�ساُن  ل  حتويّ نيت�سه،  مع  وهكذا، 

ه، ُي�رشيّف فيه جنونه واأكاذيبه كما ي�ساء؛ هذا الن�سان الذي ُيعنيّف عقله  خرايف، م�سويّ

ل، ب�رشبة �سحرية، اإىل حامل مل�سعل الإن�سانية املتقدمة، بل  ويخدع اأمثاله عن ق�سد، حتويّ

وؤه اأعلى مرتبة )höchsten Rang(. ول َينفكيّ النيت�سوييّون عن الإ�سادة مبَعُبودهم،  يبويّ

على  يثني  فهو  العك�ض.  تُثبت  ن�سو�سه،  اأن  رغم  الدين،  �سد  ثورته  عن  وامتداحه 

 ،)religiöse Interpretation( الديني  الت�أويل  روا،  ت�سويّ للوجود،  الديني  التاأويل 

َيرجع  نيت�سه  اإن  العلماء �سحييّته، وها  تاريخهم، وراح  الفال�سفة طوال  الذي عار�سه 

بنا اإىل الوراء وَيُد�ضيّ خل�سة َم�رشوعييّة التف�سري الديني للوجود. املهميّ األيّ َي�سل الإن�سان 

اإىل معرفة الواقع يف ذاته، األيّ يعلم �سيئا عن قوانني الطبيعة، اأي بعبارة نيت�سه األ ُيدرك 

اأييّ حقيقة يف حياته. 

مبثابة  هما   ،)Leben in Gott( اهلل  يف  واحلياة  التبتيّل  فاإن  كذلك  ذلك  كان  واإذا 

اأكرث  اأمام  و�َسْكَرته  الفنيّان  تعبيّد  من احلقيقة، ومبثابة  للخوف  الأخري والأرفع  »النتاج 

زييف�ت اتيّ�س�ق�، ومبثابة اإرادة قلب احلقيقة واإرادة الالحقيقة باأييّ ثمن«.  التيّ

دون  مو�سوعية،  حلالة  و�سف  د  جمريّ هذه  باأن  جمددا،  النيت�سوي،  يعرت�ض  قد 

�ض  نيت�سه نف�سه هو الذي يقويّ اآخر. لكن  اأو تغليب طرف على  اأي حكم قيمة،  اتخاذ 

الفنان،  املتدين  الإن�سان  ال�سنف من  ُيثني على هذا  الذي  نف�سه  العرتا�ض؛ هو  هذا 

ل ذاك لتجميل الن�س�ن  ويقول »اإننا لن ن�سادف حتى الآن اأييّ و�سيلة اأقوى من التبتيّ

ن، بحيث ل  ُملويّ فنيّ و�سطح ورفق و�رشاب  اإىل  ي�ستحيل  اأْن  لالإن�سان  به ميكن  نف�سه: 

.»
47

يعود منظره يثري الأمل

46- ن. م، �ض، 93.

47- ن. م، �ض، 93.
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ما  ل بتكذيب اأتباعه، وت�سفيه اأحالم كليّ من تعليّق به متوهيّ نيت�سه نف�سه هو الذي تكفيّ

ر من اأ�رش اخلرافات. كال! الدين لن يختفي اأبدا،  اأنه املُخليّ�ض من اأغالل الدين واملحريّ

ول يجب اأن يختفي من حياة الب�رش. هذا هو رديّ نيت�سه، رد �رشيح، رجعي متخليّف، 

عاد بنا اإىل ما قبل ع�رش التنوير، واإىل اأحلك عهود القرون الو�سطى. يريد اأن ُيلقي على 

ة مهرتئة واأن َيقَبل عنوة مبا ُينايف طبيعته ويت�سارب مع مبادئه، اأي  كاهل الفيل�سوف مهميّ

 .»
اأن ي�ستعمل الأديان »لأجل عَمله الت�أديبي والرتبوي48

وماذا يطلب الإ�سالميون اليوم؟ اقروؤوا اأدبييّاتهم فلن تدوا اأي تباين يف املواقف 

الدين عن  باإبعاد  ُيطاِلبون  العلمانيون  نيت�سه.  اإليه  يدعو  ما  وبني  بينهم  الأهداف  ويف 

املدار�ض  هذه  ل  مُتَويّ الرجعييّة  والدول  قراآنية،  مدار�ض  َيفتحون  والإ�سالميون  التعليم، 

فون، وينرثون فيها كل نفاياتهم الفكرية.  التي يديرها املتطريّ

ل هذه املهمة للفيل�سوف، فيل�سوف  ولكن نيت�سه يتجاوز الوهابي، فهو يريد اأن يوكيّ

.»
ة التي »ميكن حتقيقه� بوا�سطة الأدي�ن49 امل�ستقبل، من اأجل املنافع اجَلميّ

)خ�آ(

كبرية  من�فع  فيه�  الأدي�ن  ب�أن  الق�ئل  راأيه  َمتني،  اأ�س��س  على  َيْبِني،  ولكي 

التق�سيم  على  والرتكيز  الأدوار  توزيع  الث�بت:  العن�سري  مبداأه  ق  طبيّ للن��س، 

اأعلى  ته«. يف  ين ومظليّ الديّ التي تو�سع حتت و�س�ية  الب�سر  اأنواع  الهرمي »بح�سب 

الو�سطى  الطبقة  وبعدهم  والنهي«،  الأمر  على  »املَْجُبولون  الأ�سي�د  ي�أتي  َمرَتبة 

واأخريا ت�أتي الطبقة ال�سغيلة[.

 وماذا يفعل الأ�سياد بالدين؟ معلوم اأن الأ�سياد وامل�ستبدين، رغم اأنهم يحتقرون الدين 

والعامة وال�سيوخ، فاإنهم ُيوظفونه لأغرا�ض ال�سيطرة على عقول النا�ض وتركهم يف حالة 

عبودية وجهل. والفال�سفة منذ القدمي يحاولون معار�سة هذا املنحى الظالمي وك�سف 

48- ما ور�ء �خلري و�ل�شّر، ن. م، § 61، �ض، 94. »الدين يف يد الفال�سفة: اإن الفيل�سوف، كما نفهمه، نحن الأرواح 
ل امل�سوؤولية الأ�سمل ويحمل هميّ جممل« احلرةـ، بو�سفه الإن�سان الذي يتحميّ

 Der Philosoph, wie wir ihn verstehen, wir freien Geister – als der Mensch der umfänglichsten„
 Verantwortlichkeit, der das Gewissen für die Gesammt-Entwicklung des Menschen hat: dieser
 Philosoph wird sich der Religionen zu seinem Züchtungs – und Erziehungswerke bedienen, wie er sich
 der jeweiligen politischen und wirthschaftlichen Zustände

49- ن. م، ن. �ض.
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األعيب ال�سلطة املتحالفة مع الدين، لكن نيت�سه، يريد اأن يعود بنا اإىل الوراء، ويقول اإن 

د فيهم »عقل العرق احلاكم وفنيّه، �سيكون الدين خري و�سيلة  هوؤلء العظماء الذين يتج�سيّ

لتجاوز العوائق وحتقيق اإمك�ن ال�سيطرة: بو�سفه رابطة تربط الأ�سياد والأتباع معا«. 

�ض على الأ�سخا�ض والتيّفتي�ض يف �سمائرهم، يعني  ولي�ض ال�سيطرة فقط، بل التيّل�سيّ

اأنيّ الدين اأفيون ويف نف�ض الوقت اآلة للتج�س�ض على النا�ض، نيت�سه يقول هذا �رشاحة، 

من  ويراقبون  النا�ض  كات  حتريّ عة  املُطويّ د  يرت�سيّ حيث  زمان،  من  ميار�سه  الوهابي  بينما 

ي�سلي ومن ل ي�سلي، من ُيطيع احلاكم ومن يخرج عن �سلطته. الدين هو رابطة، يقول 

ترغب يف  التي  ودواخلهم  َكواِمنهم  »اأي عن  املحكومني  �سمائر  تك�سف عن  نيت�سه، 

التمليّ�ض من الن�سياع لأولئك وتُ�سليّمهم اإياها«.

�ض على حياة النا�ض ال�سخ�سية والنيّب�ض يف �سمائرهم، ُيوفيّر  بالإ�سافة اإىل التل�سيّ

الدين لبع�ض الأ�سخا�ض الرفيعني، الذين �سبعوا من ملذات الدنيا ومن الأمر والنهي، 

نيّاع  ام و�سُ دا وتاأمال. اإن نيت�سه هنا ُيعطينا �سورة حييّة ملا يفعله بع�ض احلكيّ حياًة اأكرث تزهيّ

القرار الذين ت�سببوا يف فتنة اأحرقت العامل العربي واأدخلته يف فو�سى ل يعلم نهايتها 

اإربا،  اإربا  وفتيّتوها  ليبيا،  روا  دميّ اأنهم  به يف حياتهم هو  قاموا  اإليّ اهلل. و“اأعظم“ اإجناز 

لوها اإىل مع�سكر كبري لالإرهابييّني؛ نهبوا ثرواتها وقتلوا ُع�رش �سكانها. ثم بعد اأن  وحويّ

غني للعبادة،  انَزَووا يف امل�ساجد، متفريّ الليبيني وارتووا من دمائهم،  �َسِبعوا من حلوم 

فهم  والنهي،  الأمر  يا  كليّ يعتزلوا  اأن  دون  لكن  العظمى،  اإجنازاتهم  با�ستذكار  يتلذذون 

بني وقنواتهم التلفزية.  يوا�سلون مار�سته على اأتباعهم املقريّ

ط  واأر�ستقراطية نيت�سه اأي�سا، بعد مبا�رشة احلكم بنف�سها، تعتزل العامل، ل لكي تفريّ

ط  بتو�سيّ الأمر والنهي، فهذه من جوهر طباعها، لكنها توا�سل يف مار�ستها  يف �سلطة 

ال�سيطرة )على حوارييّني  من  نوع  باأرفع  فقط  لنف�سها  اأوفياء: »حتتفظ  ومريدين  اأتباع 

القذارة  َيقيها  الذي  فاء  ال�سيّ »لتاأمني  كو�سيلة  هنا  الدين  وياأتي  خمتارين(«.  واإخوان 

.»
50

املالزمة �رشورة لكل �سوؤون ال�سيا�سة ومزاولتها

رنا بطبقة املاليل ال�سيعة، يف اإيران والعراق، الذين  رنا هذه الطبقة؟ األ تذكيّ مباذا تُذكيّ

ونهم  ام، وُيراقبون حتركاتهم وُي�سرييّ ُيعييّنون احلكيّ ال�سيا�سة ولكنهم  ل ميار�سون مبا�رشة 

الذين ل  در وخامنائي  ال�سي�ستاين وال�سيّ قبيل  العمائم من  اأ�سحاب  األي�سوا  كالبيادق؟ 

50- ما ور�ء �خلري و�ل�شّر، § 61، �ض، 94.
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َيتيّخذ احلاكم قرارا دون اأن ي�سادقوا عليه م�سبقا، وهم ُمرتبيّعون يف “ُح�سينييّاتهم”ينعمون 

بالعي�ض الهنيء، وَي�رشفون وقت فراغهم يف الركوع والليّطم؟ 

القرن  يف  )والعراق(  اإيران  �ست�سهدته  الذي  الفظيع  ل  بالتحويّ نيت�سه  اأ  يتنبيّ ومل 

اأنه  جدا  املحتمل  من  الكارثة،  هذه  و�سهد  حيا  كان  اأنه  بافرتا�ض  ولكن  الع�رشين، 

من  ال�سنف  هذا  يعرف  نيت�سه  فوكو.  مي�سيل  تلميذه  باركها  كما  ويباركها،  �سيوؤييّدها 

لوا لأنف�سهم ال�سلطة  املاليل، حتت ا�سم الرباهمة، الذين »من خالل تنظيم ديني خويّ

لتعيني امللوك على ال�سعب، يف حني اأنهم مكثوا بعيدا وخ�رج�، واأح�سوا اأنف�سهم 

 .»
كذلك، بو�سفهم اأن��س� لهم مه�م اأ�سمى تفوق حتى مه�م امللوك51

بعد النبالء التفَت نيت�سه اإىل اأفراد الطبقة الو�سطى، ووعدهم مب�ستقبل زاهر ي�ستطيعون 

فيه امتالك ال�سلطة، ولن يت�سنيّى لهم ذلك اإليّ عن طريق الدين. ونيت�سه ل ي�سف حال 

واقعييّة، واإمنا ُيقيِّم ويقرتح. يقول اإن الدين ُيعطي لق�سم خُمتار من املَحكومني اإر�سادات 

وا لتويليّ احلكم والأمر ذات يوم، وحتديدا لتلك الطبقات والفئات  ومنا�سبة »كي ي�ستعديّ

الإرادة  قوة  �سعيدة،  زوجية  عادات  بف�سل  فيها،  ن�سادف  التي  ف�سيئا،  �سيئا  املت�ساعدة 

م الدين »حوافز واإغراءات عديدة لنتهاج الدروب املوؤدية اإىل  تها«. لهذه الفئة يقديّ ولذيّ

.»
52

روحييّة عليا ولختبار م�ساعر ال�سمت والوحدة والتجاوز الكبري للذات

اأي طبقة من  التدييّن، على كل حال، عامال حموريا ل غنى عنه يف حياة  ويبقى 

نف�سها ومتحي  ر  تُطهيّ اأن  الهجينة  ال�ساعدة  الطبقة  املطلوب من هذه  املجتمع،  طبقات 

ع روؤو�سنا بنقد املثل  تدريجيا تاريخها الِعْرِقي الو�سيع. وها اأن الفيل�سوف الذي �سديّ

 Asketismus und( ر ْهر والتبتيّل، يطلب الزهد والتطهيّ الزهدي وال�سخرية من حياة الطُّ

َيُكونا  اأن  يكادان  ر  والتطهيّ »الزهد  النف�ض:  لرتبية  ك�رشورة  الديني   )Puritanismus

اأ�سله ون�سبه  يتغليّب على  اأْن  ما  اأراد عرق  اإْن  للرتبية والتهذيب،  و�سائل ل غنى عنها 

اأن  ال�سلطة يف يوم من الأيام«. ل يهمه ول يقلقه  اإىل تويليّ مقاليد  عاعي ويرتقي  الريّ

ُي�ستخدم الدين يف ال�سوؤون ال�سيا�سية، اأو الزج به يف ميدان الرتبية والتيّعليم. 

ا�ستخدام،  ثمة  اأجل،  والرتبية؟  ال�سيا�سة  يف  للدين  اأخرى  ا�ستعمالت  ثمة  هل 

فظيع  وا�سطهاد  للعقول  قاتل  �سميّ  بل  الكلمة،  معنى  باأمتيّ  اأفيون  مبثابة  فاإنه  املرة  وهذه 

51- ن. م، �ض، 95.

52- ما ور�ء �خلري و�ل�شّر، § 61، �ض، 95.
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لالأرواح والأج�ساد على مدى الع�سور. ونيت�سه يق�سد بالتحديد الطبقة ال�سعبية، اأي 

ال�سواد الأعظم من النا�ض، حيث اأفرز كل ما عنده من خطابة، واأخرج من جعبته كل 

الفظاعات التي ميكن اأن نتخييّلها، لكي ُي�سفي م�رشوعية على اأفيون الدين. فهو يثني 

ر اجلماعي ويقول اإن الدين، بالن�سبة لهذه الطبقة الو�سيعة، املوجودة  على هذا املُخديّ

هم بر�سى عن و�سعهم  خلدمة الأ�سياد، وامل�سموح لها بالوجود فقط لهذه الغاية: »مَيديّ

ر بثمن، ب�سالم م�ساعف يف القلب، باإعالء ل�ساأن ان�سياعهم، ب�سعادة  وعرقهم ل ُيقديّ

واآلم جديدة ي�ساطرونها اأمثالهم، بنوع من الت�سامي والتزيني، بنوع من التربير لكل 

عة، لكل البوؤ�ض ن�سف البهيمي الذي يف نفو�سهم«.  احلياة اليومية، لكل الديّ

املفرو�ض اأن يَقلق املفكر الواعي من حالة البوؤ�ض التي يرزح حتتها عامة النا�ض، واأن 

م الدواء ل�سفاء العقول والأج�ساد، لكن  يبحث عن حلول عملية لتخلي�سهم منها، وُيقديّ

م لهم الأفيون. يقول ذلك جهارا »اإن الدين واأهمية احلي�ة الدينية ُي�سفيان  نيت�سه، يقديّ

اإنه  ل منظرهم اخلا�ض...  نانهم من حتميّ اأبدا ومُيكيّ بني  ا على اأولئك الب�رش املُعذيّ بريقا نرييّ

ُينع�ض وي�سقل وي�ستغليّ الآلم، بل اإنه ُيربيّرها اآخر الأمر اأي�سا«.

الرجعية  وتخميناته  تفاهاته  علينا  َيعر�ض  اهلل”،  “موت  فيل�سوف  فاإن  وهكذا 

لة يف جوهر الفكر الالهوتي  العن�رشية، وكاأنها اأفكار جديدة وثورية، بينما هي متاأ�سيّ

امتالك  و�سيوخها  كَهَنتها  يريد  ل  ملة  اأو  دين  من  هناك  لي�ض  الع�سور.  عرب  الكن�سي 

ال�سلطة واملال، وال�ستحواذ على الأرواح والأج�ساد. 

اأمام الدين وحاولوا  كم نحن بعيدون عن الفال�سفة، فال�سفة بجد، الذين وقفوا 

م  حُمطيّ يعتربونه  الذي  الرجل  ال�سعبية.  الطبقات  على  التدمريي  مفعوله  ا�ستئ�سال 

بهم جهارا، وُيْعلن لهم اأن امل�سيحية هي اأجمل واأْحلى اأفيون يف العامل،  امل�سيحية، ُيكذيّ

واأنه َيجب اأن حُتَمد على اخلدمة اجلليلة التي توؤديها لل�سلطة. ل يوجد يف امل�سيحية اأمر 

اأكرث َمهابة من فنيّها »يف تعليم حتى اأو�سع اإن�س�ن كيف ي�سع نف�سه، بف�سل التبتيّل، 

النظ�م  عن  ب�لر�سى  ت�لي�  ق  يتعليّ وكيف  و�س�مق،  ظ�هري  لالأ�سي�ء  نظ�م  �سمن 

.»
الفعلي الذي يعي�س فيه حي�ة ق��سية جدا. هذه الق�سوة ب�لذات تلزم هن�!53

مبعاناة  الكرتاث  عدم  وال�سطهاد؛  والق�سوة  الطغيان،  والأفيون،  الدين، 

احلكام  نيت�سه  بها  ين�سح  التي  الو�سفة  هي  هذه  باملخدرات،  حقنهم  الربوليتاريا، 

53- ن. م، �ض، 96.
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واملحكومني. فهو يريد اأن يوؤبيّد و�سعية مهينة للب�رش، بينما الفال�سفة عرب التاريخ يريدون 

انت�سالهم منها والنهو�ض بوعيهم. 

ر الربوليتاريا الفرن�سية من اأ�رش  يف ر�سالة اإىل فيورباخ، يبتهج كارل مارك�ض ِبتحريّ

الدين ويقول: اإنه لأمر غريب مالحظة اأن التدييّن منت�رش بني الطبقة الو�سطى والعليا، 

تدييّن اخلا�ض بالإن�سانية التي ت�سعر باأنها كذلك متغلغل يف �سفوف الربوليتاريا  بينما الاليّ

ال الفرن�سيني لروؤية الن�سارة الأ�سيلة،  الفرن�سية. كان ينبغي عليك ح�سور اجتماع للعميّ

والنبل الذي يفوح من هوؤلء الرجال الذين َمَع�َسهم العمل ... على اأية حال، التاريخ 

.
54

ر الإن�سانية ، العن�رش العملي لتحريّ ُيهيئ، على اأيدي “برابرة” جمتمعنا املتح�رشيّ

بينما  اأن هذه الربوليتاريا الالُمتَدييّنة التي عاينها مارك�ض بنف�سه يف فرن�سا،  واأظن 

كانت قليلة اأو معدومة يف اأملانيا، كما ي�سري يف هذه الر�سالة اإىل فيورباخ، كان قد هييّاأ 

اأمثال بيار بايل وفولتري وفريريه والبارون دوباخ. فهم مل مي�سغوا  لها نظرييّا رجال من 

هم  الكلمات، ومل ُيراوغوا واإمنا �سارحوا النا�ض باأن �سبب بالءهم هو الدين، واأن عدويّ

وعقولهم  اأج�سادهم  له  مون  ويقديّ به،  يوؤمنون  الذي  الالعقالين  الإله  ذاك  هو  الأكرب 

كُقربان. فاملعتقدات الدينية، كما يقول دولباخ، بعيدا عن موا�ساة الب�رش من امل�سائب 

مدمرة  حماقات  لهم  و�سبيّبت  النف�سي،  ال�سطراب  لهم  جلبت  بحياتهم،  امللت�سقة 

ه  . كيف ميكن للعقل الب�رشي، امل�ساب بجرثومة اأ�سباح مرعبة، واملوجَّ
55

لوجودهم ذاته

اأجربوا  لقد  التقدم؟  بع�ض  ُيحرز  اأن  باإدامة جهله وخماوفه،  ني  مهتميّ اأنا�ض  من طرف 

الإن�سان على اأن ي�ستقريّ كالنيّْبتة يف غباءه البدائي، مل ي�سغلوه اإليّ بقوى خفييّة ُيعتقد اأن 

م�سريه ُمعلَّق بها. كان مهوو�سا فقط باأرواح واأوهام ل ميكنه فهمها، وهكذا بقي دائما 

حتت رحمة كهنة، احتفظوا لأنف�سهم بحق التفكري بدل منه وهداية �سلوكه. 

هكذا كان الإن�سان، وهكذا مكث دائما طفال بال خربة، عبدا َجبانا، غبييّا يخ�سى 

وه  التفكري، وما كان باإمكانه اخلروج من املتاهة التي كان قد اأوجله فيها اأ�سالفه: ا�سطريّ

ه حتت نري الآلهة، التي كان ل يعرفها اإليّ من خالل احلكايات الوهمية لأنبيائه.  اإىل التاأويّ

هوؤلء، بعد اأن قييّدوه ب�سال�سل اخلرافات، مار�سوا عليه �سلطتهم، اأو �سليّموه، من دون 

54- Lettera di K. Marx a Feuerbach (11 agosto 1844), in K. MARX, Sulla religione, La Nuova Italia, 
Milano 1980, p. 263. 

55- D’HOLBACH, Le bon sens, ou idées naturelles opposées aux idées surnaturelles, Londres, 1774, p. 8.
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دفاع، اإىل ال�سلطة املطلقة للطغاة، التي ل تقل اإرهابا من الآلهة، والذين اأ�سبحوا مثلني 

له على هذه الأر�ض. 

بعد اأن �سحقوا عقولهم حتت النري املزدوج للقوة الروحية والقوة الزمنية، وجدت 

ال�سعوب نف�سها عاجزة عجزا تاما عن التعليّم اأو العمل من اأجل �سعادتها اخلا�سة. الآراء 

ف على نف�سه،  هت الروح الب�رشي اإىل درجة اأنه اأ�سبح غري قادر على التعريّ الالهوتية �سويّ

َف من احلقيقة، احتقر عقله وتخليّى عنه  �سكك يف قدراته الذاتية، اأهَمل التجربة، تَخَويّ

ملتابعة ال�سلطة ب�سورة عمياء. الإن�سان كان جمرد اآلة يف اأيدي الطغاة والكهنة، الذين 

وحدهم، كان لهم احلق يف توجيه حتركاته؛ اْقِتيَد دائما كعبد، وكان يف جميع الأوقات 

تقريبا ويف جميع الأماكن حامال لرذائلهم وطبائعهم. 

»هذه هي الأ�سول احلقيقية لف�ساد الأخالق، والتي مل يت�سديّ لها الدين اإليّ بحواجز 

اأن يجعال  اإن اجلهل والعبودية من �س�أنهم�  اأي مفعول ُيذكر؛  مثالية بحتة، من دون 

مهم وجتعلهم  الن��س اأ�سرارا وتع�س�ء. العلم، والعقل، واحلرية فقط ميكنه� اأن ُتقويّ

.»
اأكرث �سع�دة56

عليه  ان  وتَُرديّ �سحقا،  نيت�سه  ا�ستيهامات  ت�ْسحقان  لدولباخ  الأخريتني  اجلملتني  اإن 

جهله ودينه وطغيانه الذي يريد اأن يوؤبيّد به عبودية الب�رش. 

)خ�آ �أ( 

ه يف الفقرة 62 من م� وراء اخلري وال�سر عن خم�طر  قد يعرت�س اأحدهم اأن نيت�سه ُينبيّ

ي له، للحد من  ر من التق�ع�س يف الت�سديّ ل الدين يف احلي�ة الجتم�عية، ويحذيّ تدخيّ

ت�أثريه على �سلوك الأفراد. لكن هذا غري �سحيح، فهو يريد مبدئي� من الدين اأن 

� لع�مة الن��س، واأن يتم ا�ستعم�له من طرف ال�سلطة ال�سي��سية،  يلعب دورا َتخديرييّ

لتوطيد نفوذه�، حتى واإن ك�نت يف قرارة نف�سه� ل توؤمن به اإمي�ن� را�سخ�.[ 

وهذه هي حال احلركات الإ�سالمية وقيادييّيها ورموزها يف العامل العربي، فهم ل 

وال�ستفراد  املال  لتكدي�ض  الدين  على  يركبون  بل  بالروحانيات،  ول  بالدين  يوؤمنون 

بالنفوذ ل غري. وعلى هذا الأ�سا�ض فاإن حتذير نيت�سه من الفراط يف الإميان، ل يتعار�ض 

56- Ibid., p. 9. « … l’ignorance et la servitude sont faites pour rendre les hommes méchants et 
malheureux. La science, la raison, la liberté peuvent seules les corriger et les rendre plus heureux ».
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ن  هاتهم. فهو يريد من املثقف احلداثي اأن يكون اإن�سانا مداهنا كذابا، اأن ُيلقيّ مع توجيّ

ال�سباب تعاليم تت�سارب مع قناعاته، وُيربيّيهم على منظومة دينية ل يوؤمن بها، وبكلمة 

الإحلادي.  ال�سرتاكي  للفكر  حماربتها  يف  لل�سلطة  من�ساعا  خادما  يكون  اأن  واحدة 

يقول  �سخ�ض  من  ننتظره  كنيّا  ما  والذي  بالدين،  الغريب  الت�سبيّث  هذا  نفهم  وهكذا 

ر على املثقف مار�سة حقه يف نقد وتقوي�ض  اإن له نُفورا غريزيا من الدين: نيت�سه ُيحجيّ

اأ�س�ض الدين، وَدحره بعيدا عن احلياة الجتماعية والتعليمية. يقرتح فقط التحكم فيه 

وا�ستغالله كمورد ثمني �سد ت�ساعد الوعي الطبقي. اإن خطر الأديان، يف راأيه، يكمن 

يف ا�ستقاللها الذاتي، اأي اإذا اأرادْت لنف�سها »اأن تكون غايات اأخرية ولي�ض و�سيلة بني 

 .»
57

و�سائل اأخرى

م  ومبا اأن نيت�سه ل يخجل من التعبري عن اأكرث التخمينات وح�سية وقرفا، فهو يقديّ

ا�ستقالل  يعار�ض  اجلميع  بينما  للدين.  ال�ستقاليل  املنحى  هذا  ملخالفته  الأ�سباب 

الدين، ويحبيّذ ابقاءه حتت ال�سيطرة، اإذا مل يكن ثمة بُديّ من الق�ساء عليه، فاإن نيت�سه 

اخلطر  املجتمع.  يف  دوره  لعب  وموا�سلة  الدين  بقاء  ذلك،  عك�ض  على  ل،  يف�سيّ

الأوحد هو اأن يقوم الدين باأ�سياء بانت له فظيعة. وهنا فاإن هذا الرجل يدعو �رشاحة 

ي�سلحون كرت�ض يف  ل  الذين  هني،  وامل�سويّ املر�سى  �سحق  اإىل  اجلماعية،  الإبادة  اإىل 

حياته،  يدخل خمربا يف  الذي مل  هو  كبيولوجي،  الآن  انت�سب  وقد  النتاج.  مكنة 

ول يعرف �سيئا عن هذا العلم، وك�سو�سيولوجي، وعامل اح�سائيات: »عند الب�رش َكَما 

ين  عند �سائر اأنواع احليوان فائ�ض من املعاقني واأ�سحاب الأمرا�ض والعاهات واملرتديّ

 .»
58

عن النوع واملتاأملني �رشورة

ماذا نفعل بهذا الفائ�ض، بافرتا�ض وجوده بهذه العدد الهائل؟ كيف نت�رشيّف معهم؟ 

مبفردهم،  م�سريهم  يواجهون  تركهم  اجلماعية؛  الإبادة  هو  نيت�سه  يقرتحه  الذي  احلليّ 

الأ�سف،  اأ�سد  ياأ�سف  فرانك�ستاين  دمهم.  من  قطرة  اآخر  حتى  بوؤ�سهم،  يف  نون  يتعفيّ

ُيولول ويذريّ الرتاب على راأ�سه من �سدة الأمل لأن ديننْي كبريْين، امل�سيحية والبوذية، 

فان  «، يعني يت�رشيّ
يت�رشفان بطريقة ح�سارية مع »هذ� الف�ئ�س من احل�لت الف��سدة59

57- نيت�سه، ما ور�ء �خلري و�ل�شّر، م. �ض، § 62، �ض، 96.
58- ن. م، �ض، 96.

59- ن. م، �ض، 96 97.
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باأنف�سكم:  اأنتم  واحكموا  ن�سه  وهذا  النيت�سوية.  النظافة  لقواعد  بالن�سبة  ح�ساريا  ل 

»اإنهما ]امل�سيحييّة والبوذية[ َي�ْسَعَي�ن اإىل احلف�ظ على كل م� ميكن حفظه واإىل اإبق�ئه 

ني.  ب�ن مبدئي� ل�س�حله، بو�سفهما ِديَنني للُمت�أمليّ على قيد احلي�ة، ل بل اإنهم� َيَتحزيّ

اإىل و�سع  الو�سول  معاناته من مر�ض، ويرغبان يف  احلياة  يعاين من  يوؤييّدان كل من 

ُيح�َسب فيه اأييّ �سعور اآخر باحلياة خاطئا ويغدو معه متنعا ... اإن الأدي�ن التي �س�دت 

.»
حتى الآن اأفرطت يف احلف�ظ على الكثري مميّ� ك�ن يجب اأن ُيْهَلك60

نيت�سه  اإح�سائيات  فاإن  وال�سعفاء  املر�سى  اإزاء  املذمومة  ال�سفقة  هذه  مقابل  ويف 

تُثبت اإثباتا قاطعا وجود »حالت ناجحة عند الب�رش، هي ا�ستثناء بل هي اأندر النوادر... 

والأرداأ اأنه كلما ارتقى نوع الطراز املتمثل يف اإن�سان ما، كلما ازداد احتمال جناحه: اإن 

 .»
61

م على الإن�سان الأعلى ، على نحو اأفزع، يف تاأثريها املُهدِّ امل�سادفة، تتبنييّ

واإبادة  ال�سعفاء  حمق  اإىل  وامل�سيحيون  البوذيون  يعمد  اأن  واملعقول  املفرو�ض 

فاإن  اأخرى  ومرة  العك�ض،  فعلوا  لكنهم  الأعلى،  الإن�سان  فقط  يرتكوا  اأن  املر�سى، 

النهائي:  احل�ساب  حل�سيلة  »وفقا  ذلك:  تُثبُت  طبعا،  نيت�سه  اإح�سائيات  الإح�سائيات، 

طراز  كبيّلت  التي  الرئي�سية  الأ�سباب  باب  يف  تدخل  الآن  حتى  �سادت  التي  الأديان 

«. لكن الدين الأقرب منه، امل�سيحية، فاقها كلَّها 
62

الإن�سان، واأبقته على درجة متدنيّية

الفا�سلني واملر�سى  يف هرطقته وعنفه �سد الإن�سان الأعلى، لأن امل�سيحيني مل يقتلوا 

تعزية،  ني  للمتاأمليّ نوا  »اأميّ بل  نيت�سه،  يريد  كما  اأبيهم،  بكرة  عن  ُيبيدوهم  ومل  واملعاقني 

املجتمع  عن  واأبعدوا  و�سندا،  عمادا  م�ستقليّني  ولاليّ طماأنينة،  واليائ�سني  وللمقموعني 

وماذا  النف�سية«،  وامل�سحات  الأديرة  اإىل  وا�ستدرجوهم  جوانيا  واملترببرين  مني  املُحطيّ

 Verschlechterung der( الأوروبي  العرق  »اإف�س�د  جدا:  وخيمة  النتيجة؟  كانت 

.»
63

)europäischen Rasse

ق، ِبِغْبطٍة و�رشاهٍة  ع هذه الفظاعات ونَ�سمت؛ اأن نتذويّ ونحن يجب علينا اأن نتجريّ

حالوتها، واإليّ ف�سُنتيّهم باأننا عدميو الذوق، واأننا مل نفهم اأي �سيء من فل�سفة نيت�سه، ومل 

ندرك جمال وعظمة هذا املفكر القدير. لكن ن�سو�ض نيت�سه حتتقر اأتباعه اأ�سد الحتقار، 

60- ن. م، �ض، 97.

61- ن. م، �ض، 96.

62- ن. م، �ض، 97.
63- ن. م، ن. �ض.
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ر وي�رشح هلو�ساته العن�رشية  وتق�سي على تاأويالت الرباءة، لأنه هو نف�سه ُيف�رشيّ وُيربيّ

دها لي�ض مرة واحدة، بل  ة خجل، ويرديّ باأق�سى درجة من ال�سفافية. يقولها جهارا دون ذريّ

ع�رشات املرات يف كل ُكتبه تقريبا. 

كان ياأَمل من امل�سيحية اأن تقلب القيم على طريقته هو، لكنها َقلبْتها على عك�ض ما 

وؤوا على  متنيّاه متاما، فاأح�ض بالإحباط واأخذ يتح�رشيّ على عامله املقلوب. امل�سيحيون تريّ

موا  موا الأقوياء، وُي�سقيّ »اأن َيقلبوا كل التقييمات راأ�سا على عقب نعم! على اأن ُيحطيّ

�سوا كل متجرب،  بهة على ال�سعادة الكامنة يف اجلمال، وُينكيّ الآمال الكبرية، ويْرموا ال�سيّ

واأن  واأجنح،  بَ�رَشي  طراز  باأعلى  اخلا�سة  الفطر  وكل  ال�سلطة،  اإىل  تائق  غ�ٍز،  رجويل، 

للدنيوي  احلب  كل  يْقلبوا  اأن  بل  ذاتي،  وتدمري  �سمرٍي  واإزعاِج  قلٍق  اإىل  لوها  ُيحويّ

.»
64

وال�سيطرة على الأر�ض، كرها لالأر�ض والدنيوي

قام  الذي  الدين  هذا  ما  املهيبة!  الدافقة  ة  القويّ هذه  ما  الباهرة!  املعجزة  هذه  ما 

وجيز  وقت  املحدودة، يف  مبوارده  وا�ستطاع،  العظمة،  هذه  بكل  عمل  باإجناز  لوحده 

اأن يعلم املوؤرخون املحرتفون �سيئا عنه  �ض جبابرة العامل! كل هذا حدث دون  ُينكيّ اأن 

اإليّ ال�ساب فريدريك نيت�سه اأ�ستاذ الفيلولوجيا بجامعة بازل ب�سوي�رشا الذي مل يدر�ض 

الالهوت امل�سيحي ول التاريخ. 

ق  نع م�سيحية خا�سة به، واختلق لها تاريخا ُمغايرا لتاريخها الفعلي، واأْل�سَ لقد �سَ

اأحكامه  اأطلق وابل  ه  امل�سويّ الكائن  تعاليم غري موجودة يف كتبها، ومن خالل هذا  بها 

واإداناته. لكن النتائج كانت عك�ض ما كان يتوقيّعه، ذلك اأن عن طريق عملية التحريف 

ه النا�ض يف امل�سيحية )ويف الكني�سة  املق�سودة، وب�رشباته الع�سوائية هذه، بدل اأن ُيكريّ

عموما(، فقد حبيّبها لقلوبهم وزادها رونقا واإن�سانية. لقد ترك جانبا كل املراحل احلرجة 

من تاريخ امل�سيحة، وغييّب اأعمالها الفظيعة يف حق املخالفني، من ا�سطهاد اليهود، اإىل 

الذي   )1864( البابوي  يالبو�ض  ال�سيّ ولو كلمة واحدة على  الهراطقة؛ مل ي�رشف  اإبادة 

اأظنه  ول  وال�سيوعية،  والداروينية  التنويرييّني  الفال�سفة  ر  وكفيّ احلديثة،  الأفكار  اأدان 

قادر على ذلك ل�سبب ب�سيط وهو اأن اأفكار ال�سيالبو�ض تتطابق كليا مع توجهه الفكري 

الالعقالين املعادي للحداثة.

64- ن. م، �ض، 98.
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الرفق  ويعتربون  الأخالقية،  حياتهم  بنهج  مت�سبيّثون  حال،  اأية  على  امل�سيحيون، 

ني مفخرة لهم ودليال على اأن دينهم هو الأ�سح واأنه لي�ض  واملحبة والعطف على املتاأمليّ

 كتابهم، عهد النعمة، اأي العهد الأ�سلح للب�رشية والأجدر 
يّ

من �سبيل ال�سدفة اأن �ُسمي

د هذا املنحى  باإخراجها من حالة احليوانية اإىل حالة الإن�سانية. ونيت�سه، كما قلت، يوؤكيّ

د من �رشاخه  عيّ غات للثبات على قناعاتهم الدينية. ومهما �سَ م لهم جمانا كل امل�سويّ وُيقديّ

عون امل�سفقون، ماذا فعلتم! اأكان هذا عمال  لون املُدَّ لون، اأيها املغفيّ وقال: »اآه اأيها املُغفيّ

ُيغرييّ  لن  فهو  لتطاولكم!«،  يا  هتموها!  و�سويّ الأجمل  حُتفتي  اأف�سدمت  كيف  لأيديكم؟ 

هذا  فعله  على  �سيمدحونه  ا  ورمبيّ وتعنيّتا.  يزيدهم عزما  بل  �سيء،  احلال يف  واقع  من 

تي من ناق�ض فهي ال�سهادة يل باأين كامل”.  و�سيُطبيّقون عليه املثل العربي: “اإذا اأتَْتك َمذميّ

عن  َم�َسَح  الثقيل:  عبئه  من  وخليّ�سهم  تاريخهم،  من  امل�سيحيني  نيت�سه  اأنقذ  لقد 

ذاكرتهم حماكم التفتي�ض، قفز على حرق جوردانو برونو، وتعذيب غاليلي، وليلة �سان 

فات يف اأرقى معاين الإن�سانية. فعال،  بارثيليمي، �ساهدا لهم بُح�سن ال�سرية، بل بت�رشيّ

 »
65

)nicht hoch und hart( وق�سوة لهم علويّ  »لي�ض  اأنا�ض  راأيه، هم  امل�سيحيون، يف 

وق�سوة  علويّ  لهم  »لي�ض  اأنا�ض  هم  نيت�سه،  بعبارة  ال�رشور.  ولفعل  النا�ض  على  للتكربيّ 

ة وبُعد نظر يكفيان  يكفيان ليُ�سَمح لهم باأن َيْنحتوا الن�سان كفنيّانني؛ اأنا�ض لي�ض لهم قويّ

اأنا�ض  املرات؛  اآلف  املتكرر  والهالك  الإخفاق  قانون  املواجهة،  قانون  ب�سيادة  ليقبلوا 

اإن�سان واإن�سان:  تب بني  ة ال�سحيقة يف الريّ لي�ض لهم نُبل يكفي ليْب�رشوا الرتاتبية والهويّ

 .»
66

اأنا�ض من هذا القبيل قد �سادوا حتى الآن، ب�سعارهم �سوا�سية اأمام اهلل

تتخييّلها، نحن عميان كما قلت، ول  التي  التهم  بكل  اأْلق علينا  تريد،  ا�سُتْمنا كما 

اتبية بني الب�رش، لأن ديننا هو دين امل�ساواة، ل يفرق بني  نب�رش الهرمية، ول تعنينا الرتيّ

 والفقري، ونحن فخورون بذلك و�سعداء. لكن اعلْم اأنك 
يّ

الأبي�ض والأ�سود، بني الغني

منا وتُهيننا، فاأنَت تزيدنا قوة وبهرجا ومفخرة، بل مْت�َسح عنا تاريخنا املظلم  بدل اأن تقزيّ

وتُغييّب قرونا من العبودية وال�سطهاد واحلروب الدينية. ولك جزيل ال�سكر. هذا ما 

ميكن اأن يرديّ به امل�سيحيون على نيت�سه.

65- F. NIETZSCHE, Jenseits von Gut und Böse, III, 62, p. 83.

66- ما ور�ء �خلري �ل�شّر، ن. م، �ض، 98 99.
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تاريخ  مع  فعل  نيت�سه،  لأن  احلديث،  الأوروبي  الإن�سان  رديّ  �سيكون  رمبا  هكذا 

الفتيّاكة  امل�سيحية، حيث طَم�ض كل حروبها  التي فعلها مع  التيّْعمية  نف�ض عملية  اأوروبا 

التي  اجلماعية  الإبادات  على  وقفز  اخلارج،  يف  ال�ستعمارية  وحروبها  الداخل،  يف 

قام بها احلجاج الجنليز يف اأمريكا. غييّب هذا التاريخ املريع واأخَذ يوؤنب الأوروبيني 

ة التي اآل بها املاآل اإىل اأن  على ُجبنهم، وَيعيب عليهم تخنيّثهم، وَيرثي م�سري هذه القاريّ

را يكاد يكون اأ�سحوكة، حيواُن قطيٍع طييّب ال�رشيرة، �سقيم  اأنتجْت اأخريا، »نوعا ُم�سغيّ

.»
67

وو�سطي: هو الأوروبي احلا�رش

)د�آ(

يرة  ال�سريّ القولة  بهذه  علين�  يطلع  وال�سر،  اخلري  وراء  م�  من   188 الفقرة  يف   

ف يف الع�مل،  جدا، والتي، على �سوء م� تفعله داع�س اليوم، يجب على كل ُمثقيّ

ة، ولي�س اأن يدينه� فقط بل اأن ُيلقي ب�خلزي  ة من الإن�س�نية، اأن يدينه� ب�سديّ له ذريّ

والع�ر على ق�ئله� وعلى من �سميّ اآذانه ل�سم�عه�، دون اأن يرديّ عليه� وي�ستنكره�. 

التي ل غنى  الو�سيلة  لطيفة، هي  اأم  ك�نت  »العبودية، غليظة  القولة هي هذه: 

   ].»
عنه� لتاأديب �لروح وتربيته اأي�س�68

واإمنا  اجل�سد  فقط  لي�ض  ت�ستغرق  لكي  التاهات  كل  يف  العبودية  د  ميديّ فاإنه  وهنا 

الروح اأي�سا. ل يفزعه ول يقلقه اأن يكون الن�سان م�ستعبدا يف اجل�سد والروح، واأن 

ُيهان عقله وتُدا�ض كرامته.

اإليه نيت�سه  اأدغال وحيوانات �سارية، كوا�رش واأ�سود، هذا هو العامل الذي يرتاح 

فهم  »ي�سيء جذريا  لأنه  العادي،  والإن�سان  الفيل�سوف  يوؤنب  املقابل،  ده، ويف  ومُيجيّ

الن�سان  لهذا  الأعلى  النموذج  هو  وَمن   .»
ال�س�ري69 والإن�س�ن  ال�س�ري  احليوان 

اإىل  املقدوين و�سول  ال�سكندر  تذهب من  الأ�سماء،  من  قائمة  لديه  نيت�سه  ال�ساري؟ 

واحد   ،)C. Borgia 1475-1507( بورجي�  �سيزار  على  اختياره  وقع  هنا  بيزمارك. 

67- ن. م، 99.
68- ن. م، ن. م، § 188، �ض، 132.

“die Sklaverei ist, wie es scheint, im gröberen und feineren Verstande das unentbehrliche Mittel auch 
der geistigen Zucht und Züchtung”.

69- ن. م، § 197، �ض، 141.
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بورجيا  يكفيه  ل  الإيطايل.  النه�سة  ع�رش  يف  ووح�سية  مكرا  الأكرث  ال�سخ�سيات  من 

ها للتعبري عن الوح�سية، واعتبار الوحو�ض ال�سارية  واإمنا التفت اإىل الطبيعة كي يجريّ

ة بني كل الوحو�ض والنباتات ال�ستوائية، ومتجيد ما اأ�سماه باجلحيم  خملوقات اأكرث �سحيّ

ل فيها بالفطرة. كل هذا اخلور الفكري غايته القول باأن الأخالقييّني »يكنيّون كرها  املتاأ�سيّ

الب�رش  يحبون  لأنهم  املعتدلة،  الأقاليم  لون  ويف�سيّ  ،»
70

ال�ستوائية والأقاليم  لالأدغال 

املعتدلني الو�سطييّني.

اأن يكون رجل ال�سيا�سة متفانيا يف خدمة �سعبه، ح�سيفا ومتوا�سعا يف ت�رشفاته، 

اأمر غري  العام، �ساعيا لتحقيق �سعادة مواطنيه، فهذا  دميقراطيا وحمبا للخري ولل�سالح 

الدول د�ساتريها، ويجتمع نواب  تَكتب  اأن  الف�سائل احلقيقية.  جُمد، ول ميثيّل جوهر 

يحليّون حمليّ  اأذكياء  َقِطيعييّني  اأنا�ٍض  »َجْمع  لنيت�سه هو  بالن�سبة  فهذا  به  للقيام  ال�سعب 

«. لكن ثمة اأمر اأكرث فاعلية: �سد 
71

اأ�سحاب الأمر: ذاك هو اأ�سل كل الد�ساتري التمثيلييّة

نيت�سه يطالب بدكتاتور مي�سك بيده كل  الت�رشيعات الدميقراطية والتداول على احلكم 

يعترب  ونيت�سه  والأعراف.  والد�ساتري  القوانني  كل  احلائط  بعر�ض  ي�رشب  ال�سلطات، 

بتها طموحاتها الدميقراطية،  بروز هذا الديكتاتور نعمة على ال�سعوب الأوروبية التي خريّ

الأوروبييّني هذه  القطيع  حيوان�ت  �ستهبط على  نعمة  »اأييّ  ال�سعادة:  لتحقيق  و�سعيها 

اأييّ انعتاق من �سغط يكاد ل ُيطاق، �سيكون  )diese Heerdenthier-Europäer(، بل 

التاريخية  وال�سهادة   .»)unbedingte Befehlenden( املطلق  الآمر  ظهور  مع  لهم 

حا�رشة، وتثبت ذلك، هذه املرة اختار نابليون »ال�سهادة الكبرية الأخرية على هذا، هي 

املكفولة  الدميقراطية واحلرية  وال�سعادة يف كنف  نابليون«.  اأحدثه ظهور  الذي  التاأثري 

نيت�سه يف فرتة الدكتاتورية احلالكة وبالتايل فاإن »جمريات  بالد�ستور حتققت يف راأي 

تاأثري نابليون تكاد تكون جمريات ال�سعادة الق�سوى التي بلغها هذا القرن باأ�رشه يف اأكرث 

.»
72

اأنا�سه وحلظاته ِقيَمة

لقد اأو�سله علمه ال�سيكولوجي العميق اإىل اكت�ساف اأن حب القريب هو اأمر جانبي 

واجل�سارة  بالنف�ض،  واملجازفة  كالإقدام،  وخطرة،  قوييّة  غرائز  واأن  منه،  اخلوف  اأمام 

مع بال�ستيالء و�سهوة ال�سيطرة، كل هذه الغرائز احليوانية  وحبيّ النتقام واملُكر والطيّ

70- ن. م، �ض، 141.
71- ن. م، § 199، �ض، 144.

72- ن. م، ن. �ض.
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«. واأنه يجب الذهاب �سد �سمري 
ى وُتربيّى73 املفرت�سة الداع�سية يرى اأنه »يجب اأن ُتنمَّ

القطيع، وك�رش عموده الفقري لأنه يقذف بهذه الغرائز يف عامل الرذيلة، وي�ستهجنها، 

«. الأخطر من ذلك تابعوا 
74

ي »كل ما يبث اخلوف اإىل القريب، �رشيرا حتى بات ي�سمِّ

ون من ُين�سف يف اأحكامه ويتوا�سع وي�ساوي  اأفكار هذا الرجل اأرجوكم اأن القطيع ُي�سميّ

ب� واأخالقي�. هم، ويعتدل يف الرغبات، طييّ بني ذاته والغري وين�سميّ اإىل �سفيّ

وهكذا فاإن نيت�سه ي�سمي قطيعا من احليوانات الإن�سان العادي، املواطن ال�سالح، 

املحب لل�سلم والوداعة والكاره للحرب والعنف. ول يرتاجع عن ت�سميته هذه واإمنا 

يوؤكدها ويفتخر بها. فهو واع مبدى ال�سعور باملهانة »الناجم عن ح�سبان الإن�سان بعامة، 

«. لكنه ل يتزحزح عن هذه الت�سمية، ل 
75

ومن دون تورية اأو جماز، من بني احليوانات

بل يتباهى اأي�سا بت�سميته املثقفني املحدثني “قطيع حيوانات”»اأن ن�ستعمل دون انقطاع 

القطيع”«.  “فطر  و  “القطيع”  كـ  األفاظا  بالذات،  احلديثة  الأفكار  اأ�سحاب  ب�سدد 

فالرجل جُمرَب، ول يقدر على اأقل من ذلك، بل حَمكوم بهذه ال�سالفة »ما باليد حيلة! 

 .»
76

ل ميكن لنا اأن نفعل غري ذلك: اإذ هنا بالذات تكمن روؤيتنا اجلديدة

ل يتزحزح عن موقفه، لأنه مقتنع باأن كل علماء اأوروبا وفال�سفتها هم قطيع من 

عون بكل �سالفة اأنهم »يعلمون ما ظنيّ �سقراط  احليوانات، وال�سبب الرئي�سي اأنهم يديّ

اأنه ل يعلمه وما وعد بتعليمه يف وقت ما ذاك الثعبان ال�سيخ يعلمون اليوم ما هو اخلري 

وال�رش«. واحلال اأنهم اأجهل من احلمري وبالتايل وجب �سبيّهم وموا�سلة اإهانتهم وَرْمِيهم 

.
77

ب�سفة القطيع، حتى واإن كان َوْقع هذه الكلمات �سييّئا على اآذانهم

وال�سبب دائما هو اأن هوؤلء الفال�سفة ل َي�سطفيّون يف طابور اأخالق اآكلي حلوم 

القطيع«، وقد و�سلت  اأخالق حيوان  اليوم هي  اأوروبا  الب�رش وبالتايل »الأخالق يف 

لت  َماأ�َس�َسة هذه الأخالق عن طريق الدميقراطية »فتحويّ الوقاحة بهذا القطيع اإىل حديّ 

املوؤ�س�سات الجتماعية وال�سيا�سية نف�سها اإىل تعبري متزايد الو�سوح عن هذه الأخالق«. 

73- ن. م، § 201، �ض، 146.
74- ن. م، �ض، 147.

75- ن. م، § 202، �ض، 148.
76- ن. م، �ض، 149.

د  77- »ولذا يقع اإ�رشارنا ول بديّ وقعا قا�سيا و�سييّئا على الأذن حني نردد من جديد: اإن من يعتقد هنا اأنه يعلم ومن ميجيّ
ا، هو فطرة حيوان القطيع/الإن�سان«. ن. م، �ض، 149. نف�سه هنا مبدحه وقدحه معا وي�سمي نف�سه خرييّ
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ر احلقائق التاريخية زاعما اأن »احلركة  ولكي ُيخفي غر�سه ال�ستبدادي فهو يخلط ويزويّ

«. لكن اإذا دقيّقنا يف الأمر فاإن ما يقوله نيت�سه هو 
الدميقراطية هي وريث امل�سيحية78

، للم�سيحية ولي�ض حط من �ساأنها، بل اْن�ِسيَاٌق وراء امل�سيحيني الليرباليني  متجيد، جَماينيّ

الذين اأرجعوا احلركة الدميقراطية والثورة الفرن�سية ذاتها اإىل روح امل�سيحية.

احلركة  ويناوئ  الأحرار،  الفال�سفة  �سد  امل�سيحيني  مع  جهارا  ي�سطف  لكنه   

كل  يف  املتدييّنون  يفعل  مثلما  الإن�سانية،  ورموزها  �سعاراتها  وكل  ال�سرتاكية  الثورية 

يهم: اأغبياء املُتفل�سفني )tölpelhaften Philosophastern(، يق�سد بهم  امللل. فهو ي�سميّ

ة ال�ساملة، ومعاداتهم لال�ستبداد، ل بل  ال�سرتاكييّني، وُيرجع غباءهم اإىل دعوتهم لالأخويّ

 der Begriffe( الأدهى بالن�سبة اإليه اأنهم و�سلوا اإىل حديّ »َرْف�ض مفهوم ال�سييّد واخل�دم

ملُْخرجة  ِفلم  عنوان  �سيدي(،  ربيّي، ول  �سعار )ل  ورفعوا   ،»)“Herr“ und „Knecht

تون�سية ب�َسببه كاد الإ�سالميون اأن يحرقوا تون�ض، ونيت�سه ل مُيانع من ذلك لأنه هو نف�سه 

 ،)”ni dieu ni maitre“ ي�ستخفيّ ب�سعار ال�سرتاكيني، وامللحدين: )ل اإله ول �سيد

�سان ول يجب امل�سا�ض بهما.  لأن اهلل وال�سييّد، بالن�سبة اإليه، مقديّ

)ذ�آ( 

الفكرية  مواقفه  ة  رجعييّ على  �س�طع�  بره�ن�  ُتربهن  التي  الث�بتة  النقطة  اإنيّ 

للت�س�من  ا�ستعداده  هي  فني،  املتطريّ الَيِمينييّني  مبع�سكر  والتح�قه  وال�سي��سية، 

ى  ميني وامللحدين. فهو يت�سديّ مع كل القوى الظالمية ملُح�ربة ال�سرتاكيني والتقديّ

ه بكلمة م�س�واة، وعلى  وؤوا على التفويّ لهم ب�للعن�ت والتيّكفري وال�ست�ئم لأنهم جتريّ

، دميوقراطي، ل يحكمه م�ستبديّ ول رجل دين ول مك�ن فيه  التنظري ملجتمع حريّ

للخرافة.[

ي  رون الأحرار يف حياتهم هي اأنهم »ُمتفقون على التيّ�سديّ اأكرب خطيئة اقرتفها املفكيّ

الرتاحم،  دين  على  متيّفقون   ... والمتياز  واحلق  املطلب  يف  ة  خ�سو�سييّ لكل  العنيد 

ُمتفقون   ... احليوان(  اإىل  )نزول  وعانى  وعا�ض  �َسُعَر  من  كل  على  ال�سف�ق  وعلى 

ة  هم وق�سي�سهم على �سرخة الرتاحم النافدة ال�سرب، على املقت املُميت لالأمل بعاميّ بق�سيّ

متيّفقون  ياأخذ جمراه؛  الأمل  وَترك  ج  فريّ التيّ يف  املُكوث  الأنثوي عن  �سبه  العجز  وعلى 

die demokratische Bewegung macht die Erbschaft der christlichen« -78«. ن. م، �ض، 149.
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دة  مهديّ الآ�رش  �سحرهما  ظل  يف  اأوروبا  تبدو  اللذين  الق�رشييّني  والتهوين  التقييم  على 

الأخالق  اأنها  لو  امل�سرتك، كما  الرتاحم  ب�أخالق  الإميان  ُمتيّفقون على  ببوذية جديدة؛ 

يف ذاتها، بو�سفها ذروة الإن�سان، الذروة التي متيّ بلوغها، والأمل الوحيد للم�ستقبل، 

جميعا  ُمتيّفقون  املا�سي:  ذنوب  كل  عن  الكبري  والتكفري  للحا�رشين  ي  املُعزيّ والدواء 

«. هل بقيت اإذن من ذريعة، 
79

على الإميان ب�جلم�عة خُمليّ�سة، ب�لقطيع اإذن وباأنف�سهم

لهوؤلء املثقفني العقالنيني الداعني اإىل امل�ساواة والعدل وامل�سفقني على الب�رشية، كي ل 

يحكم عليهم باأنهم قطيع حيوانات واأنهم اأوغاد؟ 

 زراد�ست، هذا هو اأ�سلوب ُمربيّي الب�رشية، وقائدها للنور. هذا 
يّ

هذا هو منطق نبي

ة: اأن تتخليّى  الرجل ُيرغمك، لكي تن�سوي حتت عباءته، اأن تدفع بني يديه �رشيبة ُم�سطيّ

 ، عن عقلك، عن ان�سانييّتك، عن اإميانك الرا�سخ باحلرية والدميقراطية، عن الرفق باملتاأمليّ

بني بكل �رشاهة وفرحة. هذه هي  ج على املعذيّ اإن�سان كان اأو حيوانا؛ يدعوك اإىل اأن تتفريّ

لك و�سيع، وتنتمي  ال�رشيبة الثقيلة التي ينبغي عليك اأن تدفعها واإليّ فاإنك حيوان، اأ�سْ

اإىل اأ�سفل القطعان.

تطبيقها،  عليهم  التي يجب  فة  الِو�سْ اأتباعه  َمَنح  اإنه  بل  ال�رشيبة  بهذه  يكتف  ومل 

وا�سحة  جديّ  وقناعات،  واأفكار  فات  ت�رشيّ بُنود  على  حتتوي  بقائمة  حتى  هم  واأمديّ

احلركة  هذه:  هي  القائمة  َحْرِفها.  خالف  تاأويلها  اطالقا  ميكن  ل  بحيث  و�رشيحة، 

الدميقراطية هي انحطاط يف التنظيم ال�سيا�سي، وهي تعك�ض �سورة انحطاط الإن�سان، 

ره، تعله و�سطييّا وحتطيّ من قيمته؛ الفال�سفة اجلدد، ينبغي عليهم اأن يذهبوا �سد  تُ�سغيّ

التاريخ، وعن حماقة  القيم، ويبتعدوا عن درا�سة  َيقِلبوا  اأن  املُْجَمع عليها،  التقييمات 

اء، ي�سحب اأمامهم اأعتى الطغاة  العدد الأكرب؛ اأن يجتهدوا لتكوين رجال اآمرين اأ�سديّ

»اإنها ل�سورة قادة من مثل هذا النوع، تلك التي تلوح اأمام اأعيننا نحن«. 

دوا«، ول: »يا ُمعذبو الأر�ض انتف�سوا«، بل: »يا طغاة  ال العامل احتيّ اإذن، ل: »يا عميّ

»يا  ديكم«؛  �ِسيَاط جاليّ نرَْي  اكدحوا حتت  ال�سعفاء  اأيها  »يا  ال�سعفاء«،  ا�سحقوا  العامل 

في العامل هييّوؤوا الظروف الروحييّة لربوز الطغاة«. »اأقولها عاليا: يا اأحرار الروح اإنيّ  مثقيّ

رق  َخْلَق الظروف املنا�سبة لولدتهم من جهة وا�ستثمارها من جهة اأخرى؛ واختبار الطيّ

79- ن. م، �ض، 150 151.
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 .»
80

ا وجربوتا ُي�سعرها باإلزامييّة هذه املَهام التي نظنيّها �ساحلة لتنمية النف�ض واإك�سابها ُعلويّ

اإن هذا الطاغية ال�سفاح، له �سمري من َحجر وقلب من َمعدن، يجب اأن يكون ال�سغل 

 ،)Führer( ال�ساغل للمثقف احلديث هو التعجيل بربوز هذا ال�سنف من الديكتاتورييّني

»واخلطر املفزع«، هو اأن يتباطوؤوا يف الظهور اأو ينحرفوا عن مهمة اإذاقة الب�رش �سوء 

 freien( العذاب »تلك هي همومنا وغمومنا احلقيقة، واأنتم تعلمون يا اأحرار الروح؟

 .»
81

)Geister

ال�سباب على فكرة  يربيّوا  اأن  نيت�سه يريد من املفكرين الأحرار  ال�سيد  فاإن  وهكذا 

وهتلر،  مو�سليني  مثل  املجنون،  العنيف  القائد  الب�رشية؛  خمل�ض  الأوحد،  الزعيم 

وا عن ن�رش الفكرة ال�سرتاكية وامل�ساواة  وعميل املو�ساد “اخلليفة” البغدادي، واأن َيكفيّ

والعدالة ورفع ال�ستغالل عن الطبقة ال�سغيلة. وكل هذه ال�سفا�سف، يعر�سها علينا، 

ة بكالم ان�سائي من قبيل »تلك هي الأفكار النائية  اليّ م�سحوبة ب�سحنة من اخلطابة وحُمَ

«. لكن فقط من اأجل تعليق �رشيع، 
والربوق والرعود املثقلة التي جتوب �سم�ء حي�تن�82

هذه ال�سماء التي يتطليّع اإليها نيت�سه، حتققت بعده بثالثة عقود، فكليّفت رو�سيا خم�سا 

وع�رشين مليون قتيل، واأملانيا خم�سة ماليني ودمارا �سامال، واإيطاليا مليون قتيل واأعدادا 

ل حت�سى من امل�رشدين، دون اأن نتحدث عن املجازر التي اقرتفوها يف امل�ستعمرات.

)ر�آ(

يف  ال�سبب  هي  وم�ستق�ته�  احلداثة  اأن  من  راأيه  على  م�ستقر  نيت�سه  لكن 

َمن �س�هموا فيه هم  اأكرث  واأن  الأوروبي،  الإن�س�ن  الذي يعي�سه  ال�س�مل  النحط�ط 

يقول،  كم�  حة،  امل�سطيّ العقول  ذوي  لون  املُغفيّ الأحرار  واملفكرون  ال�سرتاكيون 

احلر«،  املجتمع  »اإن�س�ن  اأي  بهم«،  اخل��س  امل�ستقبل  »اإن�س�ن  بن�ء  يريدون  الذين 

وهو يف احلقيقة »حيوان قطيع ب�لتم�م«، وبكليّ وق�حة يط�لبون بحقوق مت�س�وية 

].»
يعني »حْيَونة الإن�س�ن لي�سري قزم حيوان83

80- ن. م، § 203، �ض، 151 152.
81- ن. م، �ض، 152.

82- ن. م، ن. �ض.
83- ن. م، �ض، 153.
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نيت�سه  فاإن  العلماء  اأنف�سهم، وبخ�سو�ض  العلماء  التقزمي حتى  ول ينجو من هذا 

حياته  العان�ض طوال  الفتاة  مثل   
ِ

العامل َيظل  الدفني.  ماته وحقده  تهكيّ كل  عليهم  اأفرغ 

»ذلك اأنه ل ُيتقُن، �ساأنه �ساأنها، اأكرث وظيفتي الإن�سان ِقيَمًة«. وبعُد، ما الإن�سان العلمي؟ 

، ل نعجب منه  عن هذا ال�سوؤال ينهمر �سالل الزدراء وال�ستائم، اأ�سلوب نيت�سوي قحيّ

 لأول وهلة ينحدر 
ِ

ج له. العامل لأنه عملته الوحيدة، لكن نعجب ميّن ي�ستح�سنه وُيرويّ

»ِمن �رشب ب�رشي ع�ميّي، يتمتع بف�سائل ال�رشب الع�ميّي الذي لي�ض �سييّدا ول مت�سلطا 

عنها  تقليّ  ل  اأخرى  �سفات  اإليها  تن�ساف  ثم  الأوىل،  هذه   .»
84

... بذاته  مكتفيا  ول 

 ،
ِ

الة ب�ساليّل من اخلطابة الفاقدة لأي م�سمون فل�سفي: »العامل مهانة وقدحا، دائما حُمَ

التي  ال�سجايا  تلك  لدى  و�سيع  هو  ما  لك�سف  ثاقبة  عني  وله  ال�سغري  باحل�سد  ين�سح 

تُعجزه اأعاليها. اإنه األيف، لكن، كذلك الذي ي�سمح لنف�سه بال�سرت�سال وح�سب ولي�ض 

اإن�سان التدفيّق الكبري بالذات ي�ستمريّ باردا ومنغلقا، وتُ�سبه عينه عندئذ  بالتدفيّق؛ واأمام 

 .»
85

جات البهجة والعطف د على �سطحها متويّ بُحرية مل�ساء نفورا ل تعود تتجعيّ

اأو  اأدلة  ق ول  تعميّ برهان ول  دون  ي�سوعي. هكذا وكفى،   هو 
ِ

العامل النهاية  ويف 

ع هذه املرارة ون�سمت، واإليّ الويل لنا لو  اأ�سباب معقولة. ونحن يجب علينا اأن نتجريّ

ا�ستعملنا عقولنا واعرت�سنا على هذه اخلزعبالت.

فيّى ح�ساباته مع رجل العلم انتقل اإىل رجل ال�سيا�سة، واقرتح طريقة جديدة  بعد اأن �سَ

قة”،  “الفو�سى اخلاليّ اأ�سا�سا يف  الداخلية واخلارجية، وتتمثل  اأوروبا  يف تدبري �سوؤون 

الأعراق  خلط  تفادي  الطبقات، وخ�سو�سا،  بني  اخللط  التحذير: عدم  هذا  مع  لكن 

 Krankheit des( الإرادة �ُسقم  اأوروبا وراء  ت�سري  اأن ل  املهميّ   .
86

)Rassenmischung(

Willens(، اأن تَخ�سو�سن لأن التح�رشيّ هو عنوان النحطاط. الداء الذي ينخر اأوروبا 

الآن هو “املو�سوعية”، “النزعة العلمية”، “الفن للفن”، و“املعرفة ال�رشفة املتعالية 

ت  عن الأهواء”، اإنه داء الريبييّة، و�سلل الإرادة. فعال، �ُسقم الإرادة »يربز حيث ا�ستقريّ

 .»
87

احل�سارة منذ زمن طويل ... ويتوارى بقدر ما يزال اأو بقدر ما َيلوح الرببري

84- ن. م، § 206، �ض، 160.
85- ن. م، �ض، 160.

86- ن. م، § 208، �ض، 166.
87- ن. م، ن. �ض.
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وهنا تدخل على اخلط الح�سائيات، واجلغرافيا، والثنولوجيا والتاريخ، وتق�سيم 

وحجم  البلغمي  واملزاج  ها،  وحت�رشيّ بَربرييّتها  درجة  بح�سب  الأوربية  املجتمعات 

منحطيّ  ر  املتح�سيّ الإن�سان  اأن  احلكم  تربير  لغاية  اخلبط  هذا  وكل  الخ،   ... اجلمجمة 

وجب�ن، والرببري هو ال�سوبرم�ن، واأن من يحمل ِم�سعل الرببرية يف اأوروبا الآن هو 

الأملاين املحارب. 

ني املُخنثني، ياأتي الفرن�سيون دون منازع. وهذا  ين املنحطيّ يف �سدارة قائمة املتح�رشيّ

�سه مَلْ�ض اليد: »اإن الإرادة م�س�بة  ال�ستنتاج املهني يزعم اأنه وا�سح بذاته، بل ميكن اأن نتلميّ

قها احل�ساري على  ب�أ�سديّ �سقم يف فرن�س� احل�لية«، و�سقمها يتمثل يف خمود بَْربَريتها »وتفويّ

لت فرن�سا ال�ستعمارية، التي اجتاحت اجلزائر يف عهد  اأوروبا«. وهكذا ب�رشبة �سحرية حتويّ

ب�سهادة منا�رشي  لها يف قمع اجلزائريني وتقتيلهم،  بربرية ل مثيل  قريب منه، واأظهرت 

لت اإىل حمل وديع؛ اإىل ج�سم �سقيم بال اإرادة.  ال�ستعمار اأنف�سهم، مثل توكفيل، حتويّ

لكن الأمر خمتلف مع اأملانيا لأنها مازالت حمافظة، وحُل�سن احلظ، على بَربرييّتها 

الأوىل، ويف �سلب الأملان اأنف�سهم تتوزع الرببرية بح�سب املناطق؛ فهي »يف ال�سمال 

التاريخ  ا�ستعمارية وح�سية يف  دولة  اأكرب  اأما  الو�سط«،  ما هي عليه يف  اأقوى  الأملاين 

وفرن�سا، وهي يف  اأملانيا  من  بكثري  اأقوى  وبربريتها  القمة،  فهي يف  اإنكلرتا،  احلديث، 

 60 على  ق�ست  التي  وهي  الرببرية  ا�سبانيا  ر  تت�سديّ ل  وكيف  اإ�سبانيا.  م�ستوى  نف�ض 

ها من الرببرية، �سفر تقريبا،  مليون من �سكان اأمريكا الأ�سلييّني؟ واإيطاليا؟ ل �سيء، حظيّ

واإيطاليا ذاتها، هي ل �سيء، علما باأن هذا الرجل يهرب من بلده لكي َينزوي يف اأجمل 

املدن الإيطالية، وباأنه األيّف اأغلب كتبه فيها. وقد كان رد اجلميل لهذا البلد على النحو 

ل على  اأويّ اأن ترُبهن  اأن تَعرف ما تريد، بل عليها  �سنيّا من  اأ�سغر  التايل: »اإيطاليا وهي 

«. ويف العلم املرح طعن حتى يف الأوبرا الإيطالية وو�سفها 
88

كونها ت�ستطيع اأن تُريد

.
89

باأنها مبتذلة، وهمجية

المرباطورية  يف  وروعتها  ها  اأ�سديّ على  تتمظهر  فهي  الرببرية  القوى  اأ�رش�ض  اأما 

ة الرُييد )Kraft zu wollen( منذ زمن طويل، هناك  الرو�سية، حيث »حتتفظ وتختزن قويّ

.»
90

تنتظر الإرادة، على نحو خُميف، اإطالقها

88- ن. م، �ض، 167.

89- العلم املرح، § 77، �ض، 96.

90- ما ور�ء �خلري و�ل�شّر، § 208، �ض، 167.
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)ز�آ(

وَنْبَذه� للعبودية واحلرب،  الرببرية فيه�،  انطف�َء �سعلة  اأوروب�  َيِعيُب على   

كحليّ  يقرتح،  املقرفة،  العط�لة  هذه  �سديّ  والعدالة.  ة  واملحبيّ ال�سلم  اإىل  وُركونه� 

خاليّقة؛  فو�سى  اإحداث  الرببري،  م�س�ره�  وا�ستئن�ف  اجل�دة  اإىل  اأوروب�  لإرج�ع 

اإ�سع�ل حروب �سر�سة، �سرق� وغرب�؛ تدمري الع�مل وتدمري ذاته�.[ 

طات يف اآ�سيا، انقالبات داخلية، وتفتيت  بعبارة نيت�سه: تلزم حروب هندية وتوريّ

اإليّ »ب�إدخ�ل احلمق  لالإمرباطوريات اإىل اأج�سام �سغرية، ول ميكن تهيئة هذا اخلراب 

.»
91

الربمل�ين، وواجب اأن يقراأ كل واحد جريدته عند الفطور

�سيا�سة الألفييّة القادمة املُب�رشيّ بها هي اأن يتزايد خطر رو�سيا »اإىل حديّ يدفع اأوروبا 

اإىل الت�سميم على اأن ت�سري بدورها خطرة«. واأن ي�سطلع ديكتاتوريون �رش�سون باأداء 

بوا�سطة  »اأن حتظى  نيت�سه  بعبارة  ال�سنني،  اآلف  اإىل  ُمهمة خو�ض احلرب وموا�سلتها 

اإرادة خا�سة مرعبة وطويلة ميكن لها اأن حُتدد  ثليّة جديدة حَتكم اأوروبا، باإرادة واحدة، 

ِنَزاعات ُم�سَتعرة يف  اأهدافها لآلف ال�سنني«. اإذن، �سيا�سة عدوانية، حروب طاحنة، 

كلييّا  “عهدا جديدا” �سيُزيح  يها  ُي�سميّ تقتيل،  ولئم  فظيعة،  بقعة، جمازر جماعية  كل 

ال�سيطرة على  اأجل  من  ال�رشاع  معه  �سيجلب  التايل  القرن  ال�سغرية:  ال�سيا�سة  »زمن 

.»
92

الأر�ض، الإرغام على ال�سيا�سة الكبرية

ر التاريخ،  واحلال اإن هذه التنبوؤات ل ت�سدمنا كثريا لأن قائلها، مرة اأخرى، يزويّ

وميحي الواقع من اأمام القارئ، ذلك اأن هذه ال�سيا�سة الكربى الهادفة اإىل “ال�سيطرة 

على الأر�ض”، حا�رشة وتعتمل اأمامه منذ عقود، وقد انتهجتها اأوروبا يف الهند وال�سني 

وم�رش، وجنوب افريقيا، وهي هجمة ا�ستعمارية �رش�سة فظيعة ل مثيل لها عرب التاريخ.

وهو نف�سه يوؤكد على ذلك ويبتهُج ملا اأ�سماه بالع�رش احلربي اجلديد »الذي دخلناه 

ر اأملانيا الواجهة يف ا�سعال فتيل احلرب  «. ويتوقيّع اأن تت�سديّ
93

�رشاحة، نحن الأوروبيني

اأولئك  اأمثال  من  لرجال  للرجال،  تفتقر  اأملانيا  فيه  كانت  وقت  ثمة  العامل.  وا�ستعمار 

»ذلك  اأي  الربو�سي،  اجلي�ض  يف  نيت�سه  يراهم  كان  كما  القامة،  طوال  امل�ساة،  اجلنود 

91- ن. م، ن. �ض.

92- ن. م، ن. �ض.
93- ن. م، § 209، �ض، 168.
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«. لقد �سارت اأملانيا دون رجعة يف هذه 
94

الطراز الأملاين اجلديد الذي يطلع الآن منت�رشا

يعود  والف�سل  النف�ض.  طويلة  واملغامرة  ال�ساملة  العدوانية  نحو  املت�ساعدة  ال�سريورة 

ل�سيا�سة ملك برو�سيا، فريدريك الثاين، ثم وا�سلها ابنه فريدريك الأكرب. هذا الرجل 

اأبيه واإمنا حاز على �سفات جد رائعة: الريبية الأكرث خطرا وق�سوة، ل  اآمال  مل ُيخييّب 

ة، بل »ريبييّة الرجولة املقدامة قريبة الن�سب من عبقرييّة  ريبية الفرن�سيني املخنيّثة املتح�رشيّ

.»
95

ل مرة مع فريدري�ض الكبري احلرب والغزو التي اجتاحت اأملانيا لأويّ

وحمتقرا  لأملانيا،  كارها  �ساحلا،  اأوروبيا  نف�سه  ي  ي�سميّ الذي  الفيل�سوف  اأن  وها 

ل�سيا�سييها وبرملانها، يثني على فريدريك املحارب، هذا الرجل �ساحب نوع خا�ض من 

َتقر وت�ستحوذ  ة. فعال، ريبية فريدري�ض »حَتْ الريبية، دائما خمالفة لريبية فرن�سا املتح�رشيّ

ريبييّات،  حرب  اإذن   .»
96

نف�سها تُ�سييّع  ل  لكنها  تُوؤمن،  ل  وتَ�ستويل؛  �ض  تُقويّ معا؛ 

التي  للريبية  الأملانية  ال�سيغة  »اإنها  اأوروبا  على  هيمنتها  وفر�ست  اأملانيا  فيها  انت�رشت 

.»
97

فر�ست �سيطَرتها على اأوروبا فاأخ�سعتها للروح الأملاين

والعلم  الثقافة  حقل  واجتاحت  اأملانيا  من  هبيّت  الرجولية  الريبية  هذه  اأن  املهميّ 

والتاريخ، ذلك اأنيّه »بف�سل رجولة �سلبة قوييّة ل تُقهر، حتليّى بها اللغويون واملوؤرخون 

النقديون الأملان ... بداأ يتثبيّت تدريجيا معنى جديد لروح الأملاين برزت فيه على نحو 

القا�سي،  البا�سل  الأملاين  الروح  لهذا  ي�سعد  ونيت�سه   .»
98

الرجولييّة الريبية  �سمة  حازم 

بها وهو مرتع�سا وا�سفا الروح  ه  الفرن�سي مي�سيليه الذي تفويّ وي�ست�سهد بقولة املوؤرخ 

 .»
99

الأملاين باأنه »روح قدرييّ �ساخر �سيطاين

اأت فيه امراأة،  كم هو جميل ورائع، وكم نحن بعيدون عن الزمن التعي�ض الذي تريّ

لني ُوَدَعاء، طييّبي  بكل �سالفة، على تو�سية اأوروبا »بالإ�سفاق على الأملان لكونهم ُمغفيّ

«. لكن هيهات، لقد مريّ هذا الزمن 
100

القلوب، �سعاف الإرادة وذوي نفو�ض �ساعرية

94- ن. م، �ض، 168.
95- ن. م، ن. �ض.

96- ن. م، �ض، 169.
97- ن. م، ن. �ض.
98- ن. م، ن. �ض.
99- ن. م، ن. �ض.

100- ن. م، ن. �ض.
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 ،)Voilà un homme( با »هذا رجل منذ عقود، منذ اأن قابل نابليون غوته، ف�ساح متعجيّ

« من الطراز القدمي.
101

د اأملاين!« ا! وكنُت اأتوقيّع جمريّ يعني »هذا رجل حقيّ

الريبية  من  النمط  هذا  تبنيّى  اأنه  لو  الفيل�سوف  حال  عليه  �سيكون  ما  روا  وت�سويّ

با، وحُمبيّا للتجربة، و�سيتفادى النقدية على �ساكلة  رِّ ة: �سيكون فيل�سوفا جُمَ الأملانية القحيّ

 der( الكبري من كونك�سبريغ يني  ال�سيّ يتفادي ذلك  الفرن�سيني، وخ�سو�سا  الو�سعيني 

دخل  ما  �سيني؟  كانط  ملاذا  كانط.  اميانويل   ،
102

)grosse Chinese von Königsberg

ه اإىل اأحبيّاء نيت�سه بالدرجة الأوىل،  فيل�سوف كونك�سبريغ بال�سني؟ هذا ال�سوؤال موجيّ

واأنا لن اأناق�ض هذه التداعيات امله�سرتة. 

)�س�آ(

ر  املفكيّ مث�ل  يعطي  اأن  اأو  ة  بِحَرفيَّ َيتفل�سف  اأن  الفيل�سوف  على  ينبغي  ل   

مالمح  دون  نيت�سه،  ِو�ْسفة  ح�سب  يكون،  اأن  بل  مب�دئه،  مع  املن�سجم  العقالين 

نقدي�  الوقت  نف�س  يف  يكون  اأن  الفكرية:  والبلبلة  التن�ق�س�ت  حمليّ  دة،  حمديّ

األغ�ز  وه�وي  �لة  ورحيّ ِحَكم  ع  وجُممِّ �س�عرا  ثميّ  ومن  وموؤرخ�،   � ريبييّ ودغم�ئي�، 

 ].
حّر�”103 اف� و“روحا  واأخالقي� وعريّ

اأخالق. فعال، فيل�سوف نيت�سه  وكل هذا اخلليط للو�سول اإىل الغاية الدائمة: الاليّ

الإن�س�نية  ة  القيمييّ وامل�س�عر  القيم  حميط  يجتاز  لكي  �سيء،  كل  يكون  اأن  »يجب 

 .»
104

ولكي ي�سعه اأن ينظر من القمة اإىل كل بُْعٍد اآخر

وك�رش  الأخالقي،  املحيط  هذا  باجتياز  اجلدد  النيت�سوييّون  الفال�سفة  يكتفي  ول 

من  ولي�ض  جديدة،  قيما  ويخلقوا  ُي�رَشِّعوا  اأن  عليهم  ينبغي  واإمنا  الإن�سانية  امل�ساعر 

ي  واجبهم اأن يربهنوا على اأي �سيء، وحا�سا اأن يقرتبوا من ال�ستدلل العقالين والتم�سيّ

يلة الفل�سفة من الطراز الرفيع كانط  الفكري املن�سجم. هذه كلها من م�سمولت »�سغيّ

ات تافهة،  ية وا�سطلعوا مبهميّ الون لأنهم تفل�سفوا بجديّ د �سغيّ وهيجل«، هوؤلء هم جمريّ

101- ن. م، �ض، 170.
102- ن. م، § 210، �ض، 171.
103- ن. م، § 211، �ض، 172.

104- ن. م، ن. �ض.
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والبتكارات  الأطروحات  من  اأي  التقييمات،  من  �سخمة  »جمموعة  اثبات  قبيل  من 

وها  ى، ملدة من الزمن، “حقائق”؛ واأن يزجيّ القيمية ال�سابقة التي اأ�سبحت �سائدة وتُ�سميّ

 .»
105

يف �سيغ، �سواء يف جمال املنطقي اأم ال�سيا�سي )الأخالقي( اأم الفنيّي

يقرتفوا، من هنا  املتاعب، ولن  نيت�سه من كل هذه  اأعفاهم  الفال�سفة اجلدد  كال! 

ف�ساعدا، خطاأ التفكري املنطقي املن�سبط بقواعد �سارمة، بل �سيكتفون بالأمر والنهي، 

الواقع  يف  لكن  بال�سم  فال�سفة  يكون”.  اأن  يجب  “هكذا  حزم:  بكليّ  و�سيقولون 

نون بدءا وجهة الإن�س�ن وغ�يته ...  ديكتاتوريون متطفلون على الفل�سفة: »اإنهم ُيعييّ

قة اإىل امل�ستقبل، وكل ما هو وما كان يغدو لهم و�سيلة واأداة ومطرقة.  ون يدهم اخلاليّ ميديّ

.»
106

اإن َمعرفتهم َخْلق، وَخلقهم ت�شريع، واإرادتهم للحقيقة اإرادة قدرة

ته هي اأن يطرح »ِكرَب الإن�سان، اأي مفهوم الِكرب...  هذا الفيل�سوف الديكتاتور مهميّ

 .»
107

ل اأن َيحمل ويتحميّ للواحد  ملا ميكن  تبة وفقا  القيمة والريّ اأي�سا حتى  �سيُعنييّ  اإنه  بل 

ر له الفيل�سوف؟ اإنه اإرادة القوة اأو بعبارة اأدقيّ »الق�سوة  وما الكرب الذي يجب اأن ُينظيّ

اأن  الفيل�سوف  على  يجب   .»
108

الأمد طويلة  قرارات  اتيّخاذ  على  والقدرة   )Härte(

ييّا فكرة ال�سعادة والهناء، اأن يختار العي�ض، هو واأتباعه، يف بوؤرة توتيّر بني نف�سه 
ميحو كليّ

والآخرين. لقد انتهج القرن ال�ساد�ض ع�رش الأوروبي هذا النهج، ومن قبله اليونانيون 

القدامى يف عهد �سقراط، اأي نهج ال�سلم والعقالنية، فماذا كانت النتيجة؟ ف�سال ذريعا، 

اأوروبا  يف  ُيحظى  »اإذ  احلا�رش  الع�رش  حتى  ل  توا�سَ ُمريعا  وعرقييّا  اجتماعيا  انحدارا 

عها، وقد تنقلب امل�ساواة يف احلقوق ب�سهولة فائقة  حيوان القطيع وحده بالأجماد ويوزيّ

مة �سد كل نادر وغريب و�ساحب امتياز، اإىل  اإىل م�ساواة يف الظلم: اإىل حرب ُمعميّ

حرب �سد الإن�سان الأعلى والنف�ض العليا ... اإىل حرب �سد غزارة القدرة وال�سيادة 

اآكلي حلوم الب�رش،  اأن يدخل يف ح�سرية  قة«. وباجلملة، يجب على الفيل�سوف  اخلاليّ

.»
109

»اأن يكون اإن�سانا ما وراء اخلري وال�رشيّ

105- ن. م، �ض، 172.

106- ن. م، �ض، 173.
107- ن. م، § 212، �ض، 174.

108- ن. م، ن. �ض.
109- ن. م، �ض، 175.
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بال�سوت  نراه  بل  املعرفة،  حقيّ  ونعرفه  موجود،  “الفيل�سوف”  هذا  لكن 

عنفه  ي�رشيّح  الذي  املرزوقي،  يعرب  اأبو  الإرهابي  “الفيل�سوف”  وهو  والفيديو، 

�ض ال�سباب على  وا�ستهتاره وارهابه يف كل ن�رشياته؛ ياأمر وينهي على مذاقه، ويحريّ

من  واحد  ول  وال�رش«.  اخلري  »وراء  بالعي�ض  وينعم  ال�سوري،  العربي  اجلي�ض  قتال 

املثقفني انت�سب ملحاربة اأفكاره الإرهابية، اأو دح�سه وف�سح م�رشوعه التخريبي؛ ول 

ال�سعب  قتل  العلني على  لتحري�سه  اأو احلقوقيني طالب مبحاكمته  ا�سة  ال�سيّ واحد من 

ياأمر  اأن  �سيء،  كل  يقول  اأن  النيت�سوي:  الفيل�سوف  ح�سانة  ميلك  فهو  وري.  ال�سيّ

 )McCain( اين  ماكيّ �سديقه  اإر�سادات  ح�سب  الأ�سياء،  قيمة  وُيعنييّ  ع  وي�رشيّ وينهى 

َقَطر. اأ�سياده من م�سيخة  وتعليمات 

بول  نيت�سه ل يريد اأن ي�ستغل بالفل�سفة، كما َفِهمها هو، اإليّ من كان قا�سيا، قويا، جَمْ

فلن   ،”)grobe Füsse( الغليظة الأقدام  “اأ�سحاب  يهم  ي�سميّ اأما من  التفل�سف،  على 

الذي  الأقوى  والعامل   .»
110

)solche Teppiche( ادة  ال�سجيّ هذه  »مثل  قط  َيدو�سوا 

 )Urgesetz der Dinge( َيُحول دونهم ودون تعاطي الفل�سفة هو قانون الأ�سياء الأ�سلي

دة )die Thüren bleiben ... geschlossen( يف وجه  وبالتايل فاإن »الأبواب تبقى ُمو�سَ

 .»
111

موها هوؤلء الليّجوجني، مهما دقيّوا روؤو�سهم بها وحطيّ

اق الأ�ساتذة،  اأن تَْدُر�ض الفل�سفة يف اجلامعات، بجديّ ومثابرة، واأن تتابع درو�ض ُحذيّ

هات ُكتب كبار الفال�سفة اليونانيني؛ اأن ت�سهر الليايل على  واأن تفني �سبابك يف قراءة اأميّ

الفل�سفة  اأمنلة من  قيد  بك  ُيقريّ فهذا ل  بايل وليبنيتز،  وبيار  و�سبينوزا  ديكارت  مطالعة 

من  املُتفاين  الطالب  لهذا  ما.  يوما  التفل�سف  عي  تَديّ اأن  اطالقا  لك  ل  ُيخويّ ول  احلقة، 

يف  حق  لك  »لي�ض  التعي�ض:  اخلرب  هذا  له  ويزفيّ  عزميته  نيت�سه  ُيك�رشيّ  الفل�سفة  اأجل 

اأ�سله وف�سله؛ نوعييّة الدم الذي ي�رشي يف  الفل�سفة«. ملاذا؟ ينق�سه �سيء مهميّ جدا: 

اأنتم باأنف�سكم »لي�س  عروقه. وهاكم اجلملة التي كتبها هذا املعتوه الداعر، واحكموا 

له احلق يف الفل�سفة ... اإليّ بف�سل اأ�سله )Abkunft( ... فاحلا�سم هنا هما الأ�سالف 

 .»
112

)Geblüt( م )Vorfahren( والديّ

110- ن. م، § 213، �ض، 176.
111- ن. م، �ض، 176.
112- ن. م، �ض، 177.
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الدم  عروقك  يف  ي�رشي  َيكن  مل  واإْن  اأ�رشاف،  ابن  �رشيفا  �سييّدا  تكن  مل  اإْن 

اأعمال  اإىل  تن�رشف  اأن  والأف�سل  للفل�سفة،  اأهال  ل�ست  فاأنت  الرفيع،  الر�ستقراطي 

اأخرى تليق مبقامك وو�سعيتك الجتماعية. 

اأعجب  اأنا  هذا؟  من  و�سفاهة  وَمقتا  قهرا  اأكرث  �سيء  ثمة  هل  اأت�ساءل،  ثمة،  هل 

ون على هذه اخلزعبالت َمريّ الكرام، دون اأن تثري فيهم ولو ت�ساوؤل  للنيت�سوييّني كيف مَيُريّ

م �سكوتهم، لأنهم لو �َسليّموا باأفكاره و�ساروا على هديها، لوقعوا يف  واحدا. لكننا نتفهيّ

وا عن التفل�سف، لأن �سييّدهم مينعهم من ذلك منعا باتا نظرا  ا اأن يكفيّ مفارقة رهيبة: اإميّ

لعدم انتمائهم اإىل الأر�ستقراطية ول ي�رشي يف عروقهم دم الأكابر، اأو اأن يتفل�سفون 

خل�سة وعنوة عن �سييّدهم، خارقني بذلك احلظر الذي و�سعه اأمامهم.

)�شاآ(

امل�س�ألة  يف  للتيّنظري  ر  ُي�سميّ وحينم�  الأخالق،  هو  املُف�سل  نيت�سه  مو�سوع   

له� اأتب�عه  الأخالقية فهو ُيبدي طبيعته ال�سيط�نية ال�سريرة، والتي مع الأ�سف تقبيّ

الع�لية، ل  الروحية  الع�سر احلديث.  فيل�سوف يف  اإليه  ل  تو�سيّ م�  اأرقى  اأنه�  على 

ق والتح�سر والأخوة، بل هي على حد زعمه، تلك ال�سرامة التي تعي  تعني التخليّ

 die Ordnung des Ranges in( اتب يف الع�مل فة »ب�حلف�ظ على نظ�م الرتيّ ب�أنه� ُمكليّ

der Welt(113«، وهذه الرتاتبية ل ينبغي اأن تقف عند حديّ الب�سر، بل اأن متتديّ لكي 

ت�سمل الكون ب�أ�سره.[

، دون اأغرا�ض م�سلحية، فهو يدخل يف باب التمويه  اأن يقوم �سخ�ض بعمِل خرييّ

؛ اأن حترتم �سخ�سا متخليّقا ناكرا لذاته ول ياأبه مب�سلحته اخلا�سة، فهذا لي�ض 
114

واخلداع

«. وكذلك حبيّ الب�رش، هو ت�سليل وقناع، 
115

من الف�سيلة يف �سيء، بل »هدرا للف�سيلة

ل بل اإن “الفيالنرثوبيا” ت�رُشيّ بالإن�سان الأعلى وباأ�سحاب المتيازات. ن�سيحة فيل�سوف 

اأم�م  النحناء  على  الأخالق  اأمناط  اإجبار  بدءا،  »يجب،  هذه:  هي  بامتياز  اأخالق  الاليّ

ة«، يعني اأن ت�سل بانعدام ال�سمري والق�سوة والعنجهييّة اإىل حديّ ترمي من يقول  الرتاتبييّ

113- ن. م، § 219، �ض، 183.
114- ن. م، § 220، �ض، 183 184.

115- ن. م، § 221، �ض، 184. 
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ف الآخر«. العدالة ال�ساملة بني الب�رش هي اأمر ل يكون ول  ُف الواحد ُيْن�سِ »اإن ما ُيْن�سِ

«. األي�ست 
116

)unmoralisch( ينبغي اأن يكون على الإطالق، بل هي َمطلٌب »ل اأخالقي

هذه اأباطيل فاقعة؟ اأجل هي كذلك، لكن �ساحبنا يرى اأن »حبيّة من الباطل تَليق حتى 

«. واحلال اأن هذا الرجل مل ياأت ِبَحبيٍّة فقط، بل ِبَجَبٍل من الأباطيل.
117

بُح�سن الذوق

فهو  نهم،  حِمَ وُموا�ساتهم يف  الآخرين  اآلم  ُم�ساطرة  اأي  النا�ض،  بني  الرتاُحم  اأما 

من اأكرب املوبقات التي يجروؤ على اقرتافها اآدمي ما، اإنه عار�ض من عوار�ض النكو�ض 

الأخالقي، واحتقار للذات. منعرج قبيح، ي�سميه نيت�سه، اأ�ساب اأوروبا وما زال ينمو 

ه، ل بل هو  . اأن يتاأمليّ الإن�سان احلديث لآلم الآخرين فهو مغرور ُمَويّ
118

ردا منذ قرن ُمطيّ

»ِقْرد �َسلف )stolze Affe( غري را�ٍض عن نف�سه«.

اإن احل�ض التاريخي الأوروبي، يوا�سل نيت�سه، تَوليَّد من عامل خطري جدا: النزعة 

التحرر  قرن  يف  متظهر  التقهقر  وهذا  والأعراق،  الطبقات  بني  واخللط  الدميوقراطية 

والعلم والعقالنية والو�سعية وحمق اخلرافات، اأي القرن التا�سع ع�رش. يجب التخل�ض 

من هذا احل�ض، اأو َجْلبه ل�ساحلنا، وجعله يف خدمة الرببرية احلديثة، وهكذا ن�سبح مثل 

.»
الفار�ض املقدام »ل نرتع يف نعيمن� اإليّ هناك حيث ُتهددن� اأعظم الأخط�ر119

مع  يتما�سيان  مبداآن  وهذان  الأمل  من  يهرب  من  وكل  بريئة،  ة  لذيّ َيطلب  َمن  كل 

الغرائز الإن�سانية وَمر�سومان يف كينونة النفو�ض، )ما عدا الإرهابي التفجريي، الذي 

يطلب الأمل وينفر من لذة احلياة، على اأ�سا�ض ا�ستيهامات ظالمية �رشيرة( فهو، يف راأي 

ي�ستنكر على  الراقية. لذلك فهو  النبيلة  بالأنف�ض  يليق  اإن�سان و�سيع وَعمله ل  نيت�سه، 

رون ملثل هذه املبادئ؛ ويعيب عليهم ت�سبيّثهم باأمناط فكرية �سطحية  الفال�سفة الذين ينظيّ

م وحتى ال�سفقة. لكن، لرفع كل التبا�ض، فهو ينبيّه  �ساذجة جديرة بال�ستخفاف والتهكيّ

قراءه اإىل اأنه ل ي�سعر اإزاءهم بال�سفقة املُتعارف عليها. ل. اأبدا، هو بعيد عن ال�سفقة 

املجتمع  على  الجتماعي،  البوؤ�ض  على  »الإ�سفاق  يف  تتمثل  التي  ال�سوقية  املبتذلة 

مني منذ الأزل، كما نراهم مطروحني من حولنا؛  اق وحُمطيّ وَمر�ساه وَمنُكوِبيه، على ُف�سيّ

116- ن. م، �ض، 185.
117- ن. م، ن. �ض.

118- ن. م، § 222، �ض، 185.

119- ن. م، § 224، �ض، 189.
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دة والتي تطمع بال�سيادة  وهو لي�ض باأي حال على فئات العبيد املُتململة املقهورة واملتمريّ

 .»
120

يها احلرية وت�سميّ

لحظوا �ُسحَنة التعنيف والغليّ والق�سوة الكامنة يف هذا اجَلرد من الأ�سخا�ض الذين 

ال�سحنة  على هذه  األومه  ل  اأنا  كليا.  ي�سحقهم  اأن  يريد  بل  عليهم،  ي�سفق  اأن  يريد  ل 

اأنا  الأوىل،  كتاباته  منذ  ذهنه  ة يف  م�ستقريّ عليها وهي  دنا  تعويّ لقد  العنف،  من  الفظيعة 

ا من اأعالم الفكر الب�رشي. اأعيب على من جعل من هذا الرجل َعَلًما �ساخِمً

يريد املُ�سِفقون تخفيف الأمل ويعملون على اإلغاء املعاناة، وهذه خطيئتهم الكربى، 

لكنه هو عازم على و�سع الأ�سياء يف ن�سابها، وترك الأمل يتفاقم ل بل »نريده بالأحرى 

«. اأن تبغي الهناء، فاأنت واهم، بل اأ�سحوكة وحقارة، 
121

اأعظم واأ�سواأ ميّا كان عليه يوما!

من الأف�سل لك اأن تهلك بدل نَْيله. الأمل الذاتي وتعذيب النف�ض وال�ستمتاع بتعذيب 

الآخرين هي مدر�سة تُربيّي الرجال الأقوياء واملغامرين والغازين. نيت�سه يريد اأن ُيحبيّب 

ثقافة الأمل واملوت العنيف، واأن يجعل منها برناجما لتن�سئة الأحداث »اإنيّ التيّاأديّب بالأمل، 

بالأمل الكبري اأَل تعلمون اأن هذا التاأديّب وحده خلق حتى الآن كل ترقيّيات الإن�سان؟«. 

الإرهابيني  تدريب  مع�سكرات  لنا  ي�سف  وكاأنه  التفا�سيل  يف  يدخل  والآن 

بكالم  حُمليّى  الكليّ  وكالعادة  و�سيناء،  وليبيا  املو�سل  ويف  اأفغان�ستان  يف  الإ�سالميني 

ل  الَهالك الكبري، وحيلتها وباأ�سها يف حتميّ ة النف�س يف ح�رشة  اإن�سائي خطابي: »�سديّ

وقناع  و�رشيّ  عمق  من  يوما  لها  ُوِهب  ما  وكليّ  وا�ستثماره،  وتاأويله  وجُمالََدته  ال�سقاء 

وروح ومكر كبري ... اأمل يوهب لها حتت وطاأة التاأمل ووطاأة التاأديّب بالأمل الكبري؟ يف 

َد املخلوق واخلالق: يف الإن�سان خامة وقطع وزوائد وطني ووحل و�ُسخف  الإن�سان احتيّ

جة  متفريّ واألوهية  طارقة  وق�سوة  و�سانعا  خالقا  اأي�سا  الإن�سان  يف  لكن،  و“خاُو�ْض“؛ 

 .»
122

ويوما �سابعا ... هل تفهمون هذا الت�ساديّ

امل�سفقون، على اأييّة حال، ُمغييّبون تائهون لأنهم ل يعلمون اأن اإ�سفاقهم هو عمل 

اإليّ الوبال للب�رشية، وبالتايل يجب ك�رشه وحمقه متاما:  تخريبي بالأ�سا�ض، مل يجلب 

ى  ق وُيَحمَّ ن وُيك�رشيّ وُيطَرق وُي�سَهر ومُيَزَّ »اأتَْفَهمون اأنيّ �سفقتكم تعني ما يجب اأن ُيكوَّ

120- ن. م، § 225، �ض، 190.
121- ن. م، ن. �ض.

122- ن. م، �ض، 190 191.
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اإ�سفاقنا  يعني  من  تدرون  األ  ؟  يتاأمليّ اأن  بال�رشورة  ينبغي  وما  يجب  ما  تعني  ر؛  وُيَطهيّ

املُعاك�ض حني نت�سدى ل�سفقتكم بو�سفها اأرداأ اأنواع الرتهيل وال�سعاف؟ اإ�سفاق �سد 

.»
123

اإ�سفاق اإذن!

)�س�آ(

ق�سوة اإىل اأبعد احلدود، و�سيط�نية ُمرعبة، وميل اإىل املحظور، وحتري�س على 

نيت�سه،  به�  ين�سح  التي  الدائمة  الِو�ْسفة  هي  هذه  وال�ستعب�د،  والقهر  الغزو 

تك�ثروا  ثم  اليد،  اأ�س�بع  على  ون  ُيَعديّ ك�نوا  الذين  ائه  لقريّ بتقدميه�  ويتف�خر 

واأ�سبحوا الآن جي�س� عرمرم�: »فلنْبق ق�س�ة، ولُن�سعفه� بكليّ م� فين� من �سيط�ين... 

مِبَْيلنا اإىل املحظور، بجراأتنا املقدامة.. باإرادتنا للقدرة ولقهر العامل وباأكرثها تقنيّعا ... 

لُن�سعف اإلهنا بكليّ �سيط�نين�«.[ 

ول ُيبايل اإن جاء �سخ�ض واتيّهمه باأنه روح �سيطاين، لأن مثال نيت�سه الأعلى هو 

تعميدها  اأعيد  �سي�طني  الآن  اإىل  الآلهة  كل  تكن  »اأمل  اإله  �سورة  يف  �سيطان  حتديدا 

.»
124

و�سة؟ لتكون قديّ

بعييّة،  وبالتوازي مع ال�سيطان فهو ُيثني على احليوان املفرت�ض، اأو على ما اأ�سماه ال�سيّ

يقول اإن على املرء اأن ُيغرييّ َفهمه لل�سبعييّة )die Grausamkeit(، وقد نذر نف�سه وجنيّد 

علمه الفيلولوجي لكي يربهن على اأن ال�سبعييّة هي اأروع خ�سلة يتحليّى بها الإن�سان، 

اإبرازها  الأف�سل  من  وبالتايل  َرْوَحنتها،  فقط  متيّ  بل  ُيعَتقد،  كما  متاما،  تخَتف  واأنها مل 

ي�سلخون  اأن نخلق مقاتلني �رش�سني  نف�سها بكل حرية، يعني  تُعربيّ عن  جمددا وتركها 

الب�رش على املبا�رش. التربير الفيلولوجي لل�سبعية هو هذا: »ما يثري الن�سوة يف ح�رشة 

بالتيّاأثري  ى  ْبعييّة؛ وما يقع يف النفو�ض موقعا عذبا يف ح�رشة ما ُي�سميّ الرتاجيديا هو ال�سيّ

الرتاجيدي، واأ�سال يف ح�رشة كل �ساميّ ... ل ي�ستمديّ عذوبته اإليّ ميّا ي�سوبه من �سْبعييّة«. 

به  يلتذيّ  »ما  اإن  حيث  من  بعية  ال�سيّ م  ُيدعيّ راأيه،  يف  اأي�سا،  فهو  القدمي  التاريخ  اأما 

التعذيب، والتاريخ احلديث  ال�سليب«، هو  ن�سوة  الروماين يف احللبة وامل�سيحي يف 

مُيكن قراءته اأي�سا على اأنه �سبعييّة وتعذيب »فالإ�سباين اأمام املحرقة اأو �رشاع الثريان، 

123- ن. م، �ض، 191.
124- ن. م، § 227، �ض، 192.
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والياباين املعا�رش املندفع اإىل الرتاجيديا، والعامل يف �سواحي باري�ض التائق اإىل وطن 

الثورات الدموييّة ... ما يتلذذ به هوؤلء جميعا وما يلهجون بجرعه يف َولٍَه ُملِغز هو 

.»
125

رحيق ال�ساحرة الكبرية �سْبعييّة املبهر

م�ساعر  توليّد  الآخرين  اآلم  روؤية  اأن  اأر�سطو،  مثل  فهموا،  الذين  القدماء  لكن 

ال�سفقة، هم بلهاء، لأن بالن�سبة لدراكول، املتعة الكربى تكمن يف الأمل، يف تعذيب 

ِمن  وَمن   .»
126

الذات واإيالم  التاأمليّ  يف  غامرة،  بل  كبرية،  ُمتعة  ة  »ثميّ والغري:  الذات 

الإرهابييّني ال�سالميني التفجرييني مل ُيفكر يف متعة تفجري نف�سه والنكاية بالآخرين؟ األ 

ة الن�سوة، ولذة غامرة، كما ي�سفها نيت�سه؟ يعتربها قميّ

اإن اأغرب ما قراأته هو اخللط املُريع واملق�سود طبعا، بني ال�سبعييّة واملَعرفة، وحَتويُل 

 الكا�سف ال�سغوف بالبحث، اإىل �سبع مفرت�ض »اإن العارف نف�سه، اإذ ُيكِره روَحه 
ِ

العامل

على املعرفة غ�سبا عن ميل الروح«، لأن َميل الروح الب�رشي يذهب اإىل اجلهل، ل اإىل 

ب للقلب والروح، خروج عن الإميان اجلاهل: »غ�سبا عن اأماين  العلم؛ فالعلم هو َغ�سْ

القلب، اأي ُيكرهه على اأن يقول: “ل”، حيث يرغب يف “النعم” واحلب والعبادة«. 

افة«، وباجلملة  بعية ويجعلها �سفيّ العارف هو اإن�سان كافر، قا�سي القلب »يتفنيّ يف ال�سيّ

ق و�سرب لالأغوار هو يف حديّ ذاته اغت�س�ب ، هو اإحلاق  الِعْلم هو الدمار والقهر »كل تعميّ

الأذى بالإرادة الأ�سلية للروح الذي ينزع من دون انقط�ع اإىل الظ�هر وال�سطح؛ ويف 

 .»
ْبعية127 كل اإرادة للمعرفة قطرة من ال�سيّ

“يحيا اجلهل، وي�سقط العلم”. هذا هو �سعار نيت�سه، يقوله �رشاحة، دون مواربة، 
ره لي�ض مرة واحدة، بل ع�رشات املرات يف جميع كتبه. فعال، عدويّ العلم يقول  ويكريّ

 Entschluss( اإن الإرادة اجلاحمة تخدمها غريزة للروح تتخذ »قرارا ح�زم� ب�جلهل

«، ل بل اأكرث من ذلك واأخطر »ترحيٌب ب�جلهل وا�ستح�س�ٌن له 
128

)zur Unwissenheit

.»
129

)ein Ja-sagen und Gutheissen der Unwissenheit(

125- ن. م، § 229، �ض، 196.
126- ن. م، �ض، 196 197.

127- ن. م، �ض، 197.
128- ن. م، § 230، �ض، 198.

الكالم  تفهموها جيدا، احذفوا كل  النحو )لكي  198. والدعوة للجهل تدونها م�ساغة على هذا  129- ن. م، �ض، 
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هذه الر�سالة النبيلة، يف عينه، ر�سالة اجلهل مل ي�ستوعبها العلماء املحدثون، وهم 

الظاهر  باإرادة  يكتفوا  اأن  فعو�ض  هي.  كما  الأ�سياء  معرفة  ويطلبون  غييّهم  يوا�سلون 

دها واأغوارها،  واملكوث على ال�سطح ولب�ض القناع، يريدون روؤية »الأمور بعمقها وتعديّ

.»
130

نزعة هي مبثابة �سبعية يف الذوق والوجدان العقالين

ة ال�سالل والبغي اأن ترى الأمور يف العمق واأن تغو�ض يف اأغوارها، وبالتايل،  اإنيّ قميّ

ن�سيحة نيت�سه، هي اأنه من الأف�سل لالإن�سان اأن يتخليّى عن �سغفه املعريف، ويعود اإىل 

ام�سة؛ واأن مي�سي على اأربع ويهوي يف  طبيعته الأوىل، اأي اأن ينزوي يف الكهوف الديّ

حالة بدائية، اأو ما ي�سميه نيت�سه “اإن�س�ن الطبيعة )Homo natura(”، الإن�سان الأ�سلي 

 .»
131

)warum überhaupt Erkenntnis?( ة؟  املعرفة بعاميّ
ِ

الرهيب، كما ي�سفه. اإذن »مل

الفلك والريا�سيات والطب  الُعمر يف درا�سة  اإفناء  اإىل  الداعي  املعرفة؟ وما   َ
ِ

فعال، مل

ِمن  َمن  «؟ 
132

دائما لها »و�سيَْفقدها يف كل الأحوال  قيمة  الإن�سان ل  والفل�سفة، وحياة 

ي بها من اأجل العلم؟ العلُم  العقالء يريد اأن ين�سى اإن�سانييّته الزائلة املحدودة اأو ُي�سحيّ

روا مدى  خ نيت�سه، منذ كتاباته الأوىل )�سوبنه�ور ُمربيّي�(، ت�سويّ �ساريّ بالعلماء، َي�رشْ

ة، وخري دليل على ذلك  ر هذا العداء للعلم وتوا�سله عرب الزمن. الِعلم �ساريّ بال�سحيّ تذيّ

هو مفعوله على اأج�ساد العلماء املُنكبيّني على البحث والتدقيق: »لقد �س�رت اأج�س�دهم 

«. َمن هو الإن�سان العاقل، 
ر للعلم133 ة خالل الإخال�س الط�ئ�س واملبكيّ بة وُمعوجيّ حُمديّ

ته، الذي مازالت له اجلراأة على القرتاب من العلم؟  احلافظ ل�سحيّ

اإذا  اأوهام؟  العلم هي  يقوم عليها  التي  املفاهيم  اإذا كانت  يعرف  اأن  وماذا ميكنه 

؟ 
134

اأخطاء جمرد  والكينونة،  والعلة،  واجلوهر  والدميومة  والهوية  الوحدة  كانت 

ييّة  “ِفيِتي�سِ بـ  اأ�سماه  ما  اإىل  اختزلها  للعامل  لنا  تَعقيّ عليها  يرتكز  التي  املفاهيم  كل 

ة املتزايدة. وتلك  ، اإىل ال�سعور بالقويّ ، اإىل ال�سعور بالنمويّ لة(: »... الروح تنزع اإىل النمويّ الن�سائي واخلطابة املطويّ

الإرادة عينها تعمل يف خدمتها غريزة للروح تبدو معاك�سة، قرار ينبلج فجاأة، قرار باجلهل والنطواء العتباطي، 

ن �سد الكثري ما ميكن  اين لهذا ال�سيء اأو ذاك وحال من التمنيّع والتح�سيّ قرار لي�ض �سوى اغالق للنوافذ ورف�ض جويّ

معرفته، اقتناع بالإبهام والأفق املُحكم الإغالق وترحيب باجلهل وال�ستح�سان له«

130- ن. م، �ض، 199.

131- ن. م، �ض، 200.
132- نيت�سه، �سوبنهاور مربييّا، ترجمة قحطان جا�سم، من�سورات الختالف من�سورات �سفاف، الرباط اجلزائر العا�سمة، 

2016، § 1، �ض، 20.
133- ن. م، �ض، 26.

134- نيت�سه، غ�سق الأوث�ن، § 5، �ض، 40.
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بالذات  بالذات،  وتوؤمن  مكان،  كل  يف  واأفعال  فاعلني  ترى   ،”)Fetischwesen(

. مل يكتف ب�سحب املفاهيم العلمية، بل اأمتيّه ب�سحب العامل 
135

ككائن، بالذات كجوهر

احلقيقي ذاته، واعتباره »فكرة مل تعد �ساحلة ل�سيء، ولي�ست ملِزمة، فكرة فائ�سة عن 

.»
136

اللزوم، فكرة َمدحو�سة: ِلُنْلِغها اإذن

والقارئ ينتظر، بعد اأن األغي فيل�سوفنا العامل احلقيقي، اأن يرتك له �سيئا ما، على 

مادي  يتوا�سل معها يف حميط  اأخرى،  بني ذوات  “ذات” يعي�ض  باأنه  ال�سعور  الأقل 

ي�سحبه  الظاهر،  العامل  هذا  حتى  لكن  احلوا�ض.  طريق  عن  مبدئيا  وجوده  من  ُمتيقيّن 

«، ويرتكه تائها، ُم�ستيّت الذهن، 
137

منه »مع العامل احلقيقي قد األغْينا اأي�سا عامل الظاهر!

فاقدا ل�سوابه متاما. 

)�س�آ(

ل هذه الروح ال�سيط�نية يف جم�ل حقوق املراأة، وخرج بتعليالت حلركة   وقد فعيّ

ر الن�سوي يف زم�نه تفوق اخلي�ل يف هذي�نه�. زعم اأن الطبيعة البدائية للذكور  التحريّ

يف اأوروب� متيّ تخريبه� ب�سبب نزعتهم لكت�س�ب العلوم، واإرادة الغو�س يف الأ�سي�ء 

ى مفعوله اإىل  ومعرفته� كم� هي. لكن اخلطورة العظمى هي اأن هذا التخريب َتعديّ

ة  اجلن�س اللطيف، الذي من املفرو�س اأن يلزم حدود اجلهل املطبق ويوا�سل يف ُمهميّ

راري.[  ترفيه الرج�ل واإجن�ب الذيّ

ثم  اأقَدَمت عليها.  التي  املُوبقات  اأوىل  «، وهذه 
138 ت�ستقليّ اأن  »تُريد  املراأة احلديثة 

ن الرجال الدرو�ض، وتريد »تنوير الرجال حول املراأة يف ذاتها«،  متادت واأ�سبحت تُلقيّ

اأ�سكال  اأْرَداأ  ِمن  »�سْكاًل  الب�رش،  وكاره  الن�ساء  كاره  لنيت�سه،  بالن�سبة  ميثل  الأمر  وهذا 

تخييّل  ميكن  ل  داهم  خطر  اأمام  نحن  اإذن   .»
139

العام اأوروبا  لتقبيح  املالزمة  م  التقديّ

انعكا�ساته ال�سلبية على املجتمعات الأوروبية »هذه املحاولت الأنثوية الِعلمييّة اخلرقاء؛ 

.»
140

ي الأنثوي هذا التعريّ

135- ن. م، �ض، 40.
136- ن. م، »كيف حتول العامل احلقيقي ...«، �ض، 46.

137- ن. م، �ض، 47.

138- نيت�سه، ما ور�ء �خلري و�ل�شّر، م. �ض، § 232، �ض، 201.
139- ن. م، ن. �ض.
140- ن. م، ن. �ض.
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فعال  للحياء؛  كثرية  دواٍع  لديها  املراأة  اأنوثتها؟  تلزم  األ  نف�سها؟  من  تَ�ْسَتح  األ 

وال�ستهتار  التافه،  الدعاء  والنفاق،  وال�سطحييّة،  التحذلق،  من  كثري  يكمن  املراأة  يف 

عالقتها  تدر�ض  اأن  ح�سبك  وللتثبيّت،  للمراأة،  احلقة  الطبيعة  هي  هذه   .
141

والتعجرف

ر املراأة يف التخل�ض من �سفاتها التافهة،  بالأطفال. الويل الويل، ي�رشخ نيت�سه، اأن تفكيّ

واللعب،  الر�ساقة  وفن  مفاتنها  ن�سيان  تبداأ يف  اأن  اأو  الرجل،  من  اخلوف  وتكف عن 

 .»
142

واخلفة وتبديد هميّ الرجل »ومهارتها يف رييّ �سهوات حُمبيّبة

ثمة  لكن  عليه،  وي�ستمريّ  يكون  اأن  يجب  وهكذا  النيّ�سوي،  نيت�سه  عامل  هو  هذا 

ترتعد  ن�سائية،  اأ�سوات  ترتفع  »واأخذت  زمنه  يف  تت�ساعد  بداأت  معاك�سة  �سريورة 

به  ما تهد  ينميّ  األ  واأخريا.  ل  اأويّ الرجل  من  املراأة  تريده  مبا  د  تُهديّ وهي  الفرائ�ض،  لها 

للرجال فقط، هكذا  العلم  «. لكن 
143

الأذواق؟ اأرداأ  الِعلمييّة عن  اإىل  املراأة يف �سعيها 

وِهَبة  الرج�ل  �س�أن  ر  التنويّ ك�ن  احلظ،  وحل�سن  الآن،  »حتى  �سيكون  وهكذا  كان، 

الرج�ل«. املراأة تريد ال�سيادة، ول تريد احلقيقة )es will nicht Wahrheit(. وما عالقة 

املراأة باحلقيقة؟ مو�سوعيا: ل �سيء، فهما بعيدان بعد ال�سماء على الأر�ض. فعال »ل 

«. املراأة 
144

اأكرث من احلقيقة مَتْقته وتَعافه  �سيء اأغرب على املراأة من احلقيقة، ل �سيء 

 seine grosse Kunst ist( ه� الكبري هو الكذب �سالعة يف �سيء واحد: الكذب »فنيّ

«. وهذا ما يريده نيت�سه والرجال 
145

ل die Lüge(، َغر�سها الأعلى هو الظاهر والتجميّ

ل للرجل ول تلم�ض كتابا قط، ول تاأخذ قلما  الذين يعرفهم، يريد امراأة حمقاء، تتجميّ

اأو كرا�سا بيديها اطالقا. 

ملاذا نعيب على اأبي اإ�سحاق احُلويني، ال�سيخ الوهابي الإرهابي، الذي يقول »العلم 

لأن   ... ية  وعاميّ ُمقليّدة  هي  �سعدت،  مهما  امراأة،  اأيُّ   . ب�ضيّ الة  جيّ للرِّ للرجال،  هو  اإمنا 

اجلهل فا�ٍض يف الن�ساء، وهذا اأمر معروف«. على املراأة اأن تلزم جدران بيتها وتر�سى 

بو�سعييّتها احليوانية لأن الأ�سل يقول احلويني »الأ�سل عندنا اأن تََقريّ املراأة يف بيتها، واأن 

تعتزل الرجال، وهذا هو الأ�سل الأ�سيل يف القراآن وال�سنة«. 

141- ن. م، �ض، 201.

142- ن. م، �ض، 202.
143- ن. م، ن. �ض.
144- ن. م، ن. �ض.
145- ن. م، ن. �ض.
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 زراد�ست نيت�سه. 
يّ

حاِولوا اأن تدوا اختالفا واحدا بني الوهابي احلويني وبني نبي

نحن الرجال، يقول نيت�سه، نحبيّ يف املراأة هذا الفنيّ بعينه، فنيّ اجلهل، وهذه الفطرة 

وعمق  ثقل  من  اأنف�سنا  عن  ح  ونَُرويّ حماقتها  من  نت�سليّى  لكي  احلماقة،  فطرة  بعينها، 

من  واأكرث  بالرجل،  املراأة  غائبة عن عالقة  وال�سدق، خ�سال  والعدل  العمق  اأفكارنا. 

 ، . الن�سوة، يف عرف نيت�سه هن اأعدى اأعداء اأنُف�سهنيّ ذلك عن عالقة الن�ساء يف ما بينُهنيّ

واملراأة عموما تلقى اأ�سد الزدراء »من ِقَبل املراأة نف�سها، ولي�ض منيّا البتيّة«. 

ر املراأة واأن ل تتعليّم القراءة والكتابة واأن ل  اأن ل تتنويّ نحن نكتفي فقط بالتمنيّي 

باأ�رش�ض  يلتحق  وهكذا  “عورة”،  بكلمة  ه  التفويّ اإليّ  نيت�سه  ينق�ض  ول  �سوتها،  ترفع 

ه الذي بني اأيدينا ، حيث نََب�ض  الوهابييّني. لكن �سيئا من هذا القبيل جنده يف ثنايا ن�سيّ

 Mulier taceat(« ُمت يف الكني�سة على قولة لبول�ض الر�سول ياأمر فيها الن�ساء باأن َي�سْ

الكني�سة  طرف  من  لها  ورعاية  باملراأة  رفقا  نيت�سه  يراه  الأمر  وهذا   ،»)in Ecclesia

ور�سولها. ويف الع�رش احلديث قام نابليون ب�سيء من هذا القبيل يف ميدان ال�سيا�سة، 

اأن  يريد  بدوره  هو  ونيت�سه  ال�سيا�سة،  املراأة يف  فلتخر�ض  �ستايل:  دو  ملدام  قال  حينما 

 .
فلتخر�س املراأة حول املراأة146 اإىل الأبد:  اإ�سكاتها  اأخرى يف �سبيل  ي�سيف م�ساهمة 

ومل يبق لها اإليّ اأن متوت موتا بطيئا بني اأربعة جدران.

النظرية النيت�سوية الغريبة وهنا ل بد من تاوز حد ال�ستغراب اإىل ال�سمئزاز هي 

ر املراأة، من قبيل  اأن املراأة اإذا قراأْت َكاِتَبات واأديبات عظيمات، وُكتيّابا منا�رشين لتحريّ

مدام دو �ستايل ومدام رولند اأو ِم�ْسيو جورج �ساند، وا�ست�سهدت بهم فاإن هذا دليل 

غري«،  ل  »اأ�سحوكة  الثالثة  هوؤلء  لأن   ،»
147

وق الذيّ ورداءة  الفطرة  »ف�ساد  على  قوييّ 

ر ن�سوي. مون باأنف�سهم احُلجج الدامغة �سد اأي حتريّ ويقديّ

اأن  مبا  ال�سنني، ولكن  اآلف  منذ  ال�سائدة  العادة  املطبخ، هذه هي  املراأة هو  مكان 

ة، اأي مهمة الطبخ  املراأة ناق�سة عقل وتدبري، فهي ل ت�ستطيع حتى اأن تقوم بهذه املهميّ

ونية، بل على غبائها واهمالها  على اأح�سن وجه. ونيت�سه يتح�رشيّ ل على و�سعيتها الديّ

املراأة ل  البيت!  العائلة وربيّ  تغذية  املرعب يف  لالإهمال  »يا  قلة معرفتها:  الناجت عن 

تَْفَقه معنى الطعام، وتريد اأن تكون طبيّاخة! ولو كانت املراأة كائنا مفكرا لََوَجب عليها، 

146- ن. م، ص، 203.
147- ن. م، § 233، �ض، 203.
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ومتتلك  الفيزيولوجية  احلقائق  اأكرب  على  تَعرث  اأن  ال�سنني،  اآلف  منذ  طبيّاخة  لكونها 

«. اإذن املراأة الطباخة كارثة على الب�رشية جمعاء »ب�سبب رداءة 
148

كذلك فنيّ العالج!

نِزل 
ُ
ة، واأ ر الإن�سان لأطول مديّ عيق تطويّ

ُ
الطبيّاخات، والغياب الكامل للعقل يف املطبخ، اأ

.»
149

به اأ�سديّ ال�رشر

لكن الأميّ التي تن�سح ابنها باأن يكون اأحمق� واأن يرتكب دوما احلم�ق�ت، فهذه 

الرتبوية  تهن  ُمهميّ بل هي   ، اأبنائهنيّ لالأمهات مع  واأجمل ت�رشيّف  الأمومة،  قمة  يعتربها 

هتها »مدام  الكبرية. والواقعة التاريخية التي تُبلور هذه الفكرة، هي تلك الكلمة التي وجيّ

دو لمبري اإىل ابنها، اإذ قالت له: “يا عزيزي، ل ت�سمح لنف�سك البتيّة اإليّ ب�حلم�ق�ت التي 

«. هذه القولة اأعجبت نيت�سه وجعل منها عنوان الأمومة »الكلمة 
ة كربى”150 متنحك لذيّ

.»
151

هت يوما اإىل ابن من الأبناء الأكرث اأمومة وذكاء التي ُوجيّ

له  اأوحت  ما  واأق�سى  وتعابريه  مفرداته  هي  هذه  املراأة،  مع  نيت�سه  يتعامل  هكذا 

غ كرامتها يف  ومريّ رها،  املعهودة، حقيّ ب�رشا�سته  عليها  انق�ضيّ  لقد  احلياة.  فل�سفته يف  به 

الرتاب، ويقول ذلك بكل اأريحية ور�سى عن النف�ض. ولكي مُيعن يف اإهانتها، قام بتحليل 

جل؛  املراأة للتحرر، فلم يجد له من تف�سري اإليّ يف انحطاط الريّ “�سو�سيولوجي” لطموح 
وترتكز دواعي هذا النحطاط يف الغول الذي ابتدعه الأوروبي احلديث: الدميقراطية. 

النتيجة الكارثييّة هي اأن املراأة فقدت احلي�ء )das Weib verliert an Scham(، يعني 

الرئي�سي الذي  للمراأة هو اخلطاأ  الرجل  اإن احرتام  بلغة الإ�سالميني.  اأ�سبحت داعرة، 

ت عنه كوارث اجتماعية كربى، وتوليّدت عنه �سل�سلة من املوبقات التي »�سارعت  اجنريّ

ى يف رفع �سقف  يتبديّ «. واإ�ساءة ال�ستعمال هذا 
152

ا�ستعمال هذا الحرتام اإ�ساءة  اإىل 

مطالبها حتى و�سلت اإىل حديّ الت�سابق مع الرجل واملبارزة من اأجل افتكاك حقوقها كاملة. 

جل؟ األ تَعلم اأن عدم خوفها من الرجل  اأ؟ كيف تتعليّم اأن ل تخاف الريّ كيف تتجريّ

ت�سرتجل  اأن  الزمن،  اآخر  اإنها عالمات  «؟ 
153

اأنوثة اأكرث فطرتها  »تتخليّى عن  اأنها  يعني 

148- ن. م، § 234، �ض، 204.
ه اإىل بنات الطبقة الرفيعة«. 149- ثم اأ�ساف: »ولي�ض الأمر اليوم على اأف�سل بكثري. هذا كالم موجيّ

150- ن. م، § 235، �ض، 204.
151- ن. م، ن. �ض.

152- ن. م، § 239، �ض، 207.
153- ن. م، ن. �ض.
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املراأة ويتخنيّث الرجل، وما كان ليحدث هذا القلب املريع للقيم لول تنازل الرجل عن 

 der Mann( فيه الرجولة  »عن  تخليّيه  يعني  بَْط�ٍض،  من  عليه  ُجِبل  مبا  وال�ستهانة  ته  قويّ

«. وهو ما يحدث اليوم، يقول نيت�سه، يف عاملا احلديث، ويتغنبيّ على 
154

)im Manne

ته انقالب احلداثة العلمية  اإليه احلال من انحدار قيمي مريع زاد يف ت�سعيد حديّ ما اآل 

وال�سناعية على الرتاث املجيد: »اأينما انت�رش الروح ال�سناعي على الروح الع�سكري 

والر�ستقراطي« فثمة الكارثة؛ وحيثما اختلطت املراأة بالرجال يف امل�سانع ودخلت يف 

با�ستقاللها  وتُطالب  منوالهم  على  تن�سج  اأن  اأي�سا  اإليّ وحاولت هي  النقابية  تنظيماتهم 

اخل��س  واحلقوقي  القت�س�دي  ال�ستقالل  اإىل  ت�سعى  »نراه�  وحقوقها:  الذاتي 

ابة املجتمع  يا لها من مهزلة! »املراأة �سغيال! ذاك ما هو مكتوب فوق بويّ ب�ل�سغيل«. 

ل155«.  احلديث الذي هو قيد التيّ�سكيّ

ت  روا الكارثة الأنرثوبولوجية التي كانت �ستحدث لو اأن املجتمع الغربي اأْن�سَ ت�سويّ

روا حجم املاأ�ساة لو اأن اأوروبا  اإىل كالم نيت�سه وطبيَّق اإر�ساداته على اأر�ض الواقع؛ ت�سويّ

ابة املجتمع احلديث )لفتة التحرر وامل�ساواة بني اجلن�سني(،  اأنزلت الالفتة من فوق بويّ

تها يف كي�ض اأ�سود، كما يفعل  واأرَجَعت املراأة اإىل البيت واأو�سدت عليها الأبواب ولفيّ

؟ لكن نيت�سه، مثل الوهابي، يريد بكل الو�سائل احلفاظ على الو�سعييّة الدونية 
يّ

الوهابي

كداعية  الف�سائيات  �سيوخ  مثل  انت�سب  اإنه  بل  ل  بالكامل،  �سخ�سييّتها  و�سحق  للمراأة 

ر وين�سح وُينبيّه من خماطر ا�ستيالء املراأة على حقوق جديدة، ومن بعدها ال�سعي  ُيحذيّ

م للمراأة«. كل هذا ل ميكن  اإىل »اأن ت�سري ال�سييّد وتكتب على اأعالمها وِخَرِقها: التقديّ

قبوله، لأنه عالمة »تقهقر املراأة« ولي�ض تقدمها. 

اأن نفوذ  نيت�سه الغريبة هي  التقهقر منذ »الثورة الفرن�سية«، وُمعادلة  وقد بداأ هذا 

املراأة،  ر  النحو »فاإن حتريّ املراأة يت�ساءل »بقدر ما تزداد حقوقها ومطالبها«. وعلى هذا 

اإن هذا  حة وح�سب(،  ع عليه الن�ساء )ولي�ض الروؤو�ض املُ�سطيّ بقدر ما تُطالب به وتُ�سجيّ

ر يتجليّى كعار�ض لفت من عوار�ض تزايد ال�سعف والفتور يف اأكرث الِفَطر اأنوثًة.  التحريّ

ثمة غباء يف هذه احلركة، غباء يكاد يكون ذكورييّا، وعلى كل امراأة ح�سنة التكوين، اأي 

 .»
156

ذكييّة بال�رشورة، اأن تخجل منه كل اخلجل

154- ن. م، ن. �ض.
155- ن. م، �ض، 207.

156- ن. م، ن. �ض.
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خ اأبناء  ل له، وتُفريّ على املراأة اأن متكث يف بيتها، اأن تعتني برتفيه الرجل واأن تتجميّ

اء اإرهابيني، هذا ما ين�سح به نيت�سه، وما ين�سح به الوهابي امل�سلم على حديّ �سواء.  اأ�سديّ

اأو ال�ستهتار  بها،  ال�سالح اخلا�ض  ا�ستعمال  ب على فنون  التدريّ اأهملْت  اإن  لها  الويل 

«. ل �سمح اهلل: اأن تتعليّم املراأة وتذهب 
بالنف�ض اأمام الرجل »و�سول اإىل ت�أليف الكتب157

اإىل املدر�سة وتَرفع اجلهل عنها، واأن تُقِدم على البداع الفكري اأو تتاألق يف الكتابة، 

فهذه من اأكرب الكبائر بالن�سبة لنيت�سه. لذلك فاإن املجتمع احلديث هو جمتمع الكبائر، 

 )allerallgemeinste Bildung( م التعليم واأتاح للجميع امتالك َقدر من الثقافة لقد عميّ

اأن  «، واأخطر من ذلك 
158

)eben die Barbarei( م الرببرية يعني يف عرف نيت�سه »عميّ

.
159

)Vorstadium des Communismus( الثقافة للجميع هي مرحلة ُمهييّئة لل�سيوعية

الطبقة  اأبناء  اإليّ  والكتابة  القراءة  فيه  يتعليّم  ل  جاهال  جمتمعا  يريد  نيت�سه 

يبقى كادحا  التعليم كي  باتا من  اأن مينع منعا  ال�سعب فيجب  باقي  اأما  الأر�ستقراطية، 

لأ�سياده. يف زراد�ست يحذر من خماطر التعليم العام: »اأن يغدو من حقيّ اأيٍّ كان اأن 

 .»
160

يتعليّم القراءة، فذلك ما �سيُف�سد مبرور الزمن ل الكتابة وحدها، بل والتفكري اأي�سا

اأما اإذا و�سلت الثقافة اإىل املراأة فاإن املجتمع باأ�رشه �سيُ�ساب باخلراب. ومرة اأخرى املراأة 

اأخليّت بخ�سالها احلميدة؛ خرجت عن طور املعقول وبداأت تتطاول على الرجل، فبدَل 

ُمتعفيّف  ب�سلٍف  ي  والت�سديّ ال�سابق؛  يف  كما  ماكر،  لطيف  وتوا�سع  بتاأديّب  »التيّحليّي 

يا، اأن ثمة �سيئا ما اأنثوي دائم و�رشوري،  لإميان الرجل اأن يف املراأة يكمن مثال ُمغاير كليّ

�ساأن  �ساأنها  املراأة،  باأن  واإحلاح،  بذلقة  الرجل،  اإقناع  على  واحلر�ض  املراأة؛  به  تلتفع 

 غريب ُمتع يف الغالب، ل حتتاج اإىل من يحوطها ويرعاها 
يّ

حيوان داجن رقيق، حو�سي

التاريخ  حماكمة  على  اأ  تتجريّ اأ�سبحت  املراأة  فاإن  هذا  كل  بدل  بها«،  ويرفق  ويحميها 

واملجتمع القدمي الذي ا�سطهدها. ومتادت يف البحث »با�ستياء اأخرق عن كل العبودية 

 .»
161

والتبعييّة التي اتيّ�سف بها و�سع املراأة يف نظام املجتمع ال�سابق ول يزال

ة �سديّ كل ح�س�رة راقية  لكنيّهن غبييّات، لأنهنيّ ل َيعلمن اأن العبودية لي�ست »بُحجيّ

)Sklaverei ein Gegenargument(«، ل بل العبودية هي »�سرط لكل ح�س�رة راقية 

157- ن. م، �ض، 208.
158- F. NIETZSCHE, Über die Zukunft unserer Bildungsanstalten. Vortrag I, in Werke. Bd. 1, p. 668.
159- Nachlaß 1869-1874, in Werke, Bd 7, p. 243. 

160- نيت�سه، هكذا تكلم زراد�ست، »عن القراءة والكتابة«، �ض، 86.

161- نيت�سه، م� وراء اخلري وال�سر، م. �س، ن. م، § 239، �ض، 208.
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 Sklaverei … eine Bedingung jeder höheren Cultur, jeder( ولكليّ �سمويّ ح�س�ري

 .»
162

)Erhöhung der Cultur sei

)ط�آ( 

ورغم هذه الإه�ن�ت الفظيعة للمراأة، و�َسْيل ال�ست�ئم والأحق�د التي ل ُي�س�هيه 

نْي  وَيتبنيّ نيت�سه،  َيْع�ِسقن  �س�ء  النيّ من  العديد  ف�إن  املتطرف،  الإ�سالمي  اإليّ  فيه� 

اأفك�ره بكل اعج�ب واحرتام.[ 

ا�ستعماري   ، فظيّ عبودي،  اإرهابي،  �سخ�ٍض  ُكتب  قراءة  نُتابع   َ
ِ

مل اأدري  ل  اأنا 

هذا  من  نة  ُمتعفيّ فا�سدة  ب�ساعة  لنا  قوا  ُي�سويّ اأن  النيت�سويني  على  عار  األي�ض  وجمنون؟ 

ع خزعبالته اإليّ لأن  رب على َتريّ م قراءة ُكتبه، وتتبيّع اأفكاره، وال�سيّ القبيل؟ اأنا مل اأت�سيّ

اأتباعه جعلوا منه ِحرْب الأمة، اأعظم عقل يف العامل، �سحبت منه الطبيعة ن�سخة واحدة، 

 
يّ

ثوها بانبطاحهم اأمام هذا النبي �سوا علينا حياتنا الفكرية ولويّ ثم اأقفلت احلنفية. لقد نَغيّ

دون كل من ي�سقيّ ع�سا  الكذاب؛ ومل يكتفوا بذلك بل اإنهم يرتبيّ�سون بالنيّقاد، وَيرت�سيّ

بل  بنيت�سه،  الن�سوة  تعليّق  نكال هو  ها  واأ�سديّ واأغربها  الفكري،  َمعلمهم  وينتقد  طاعته، 

اأ�سد  ُيهيُنهن  الرجل  هذا  اأن  نَ�ِسنَي  لكنيّهن  النيّخاع.  نيت�سوييّة حتى  باأنها  عي  تديّ من  ثمة 

غ كرامتهن يف الرتاب: َي�سفهنيّ باأنهن قا�رشات عقل، ُي�سميهنيّ حمقاوات،  الإهانة ومُيريّ

بل “ِمْلك مَيني”. ل اأجد �َسبها لعا�سقات نيت�سه من الن�ساء اإليّ الن�سوة الإ�سالميات. فهنيّ 

يهن “ملك ميني”،  اأي�سا يت�سبيّثن بالإ�سالم، رغم اأن القراآن ُيهينهن ب�سكل فظيع، وي�سميّ

واأنهن  الن�ساء  امون على  قويّ الرجال  واأن  للرجل،  املراأة هي حرث  اإن  باحلرف  ويقول 

يرثن ن�سف ما يرث الرجل و�سهادتهن منقو�سة، ومينعهنيّ حتى من اخلروج من البيت 

(، ومع ذلك َيتنا�سنْي كل هذا الإذلل، وميلكن ال�سجاعة للقول باأن  )ِقْرَن يف بيوتكنيّ

ر املراأة، واأن الإ�سالم حالوة يف حالوة. القراآن حريّ

اأ�سا�سي  م  كُمقويّ الأنوثة،  على  يعلو  �سيء  ول  فح�سب،  الأنوثة  لنيت�سه،  بالن�سبة 

ووحيد ل�سخ�سية املراأة؛ الثقافة هي الداء الذي يجب �رشف الن�ساء عنه؛ التعليم هو 

وبال على فطرة الأنوثة، وهو الطريق الأق�رش لتخريب طبيعة املراأة، بحيث اإن »فطرة 

162- ن. م، ن. �ض.
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ى الرجال اإىل هذا التخريب  «. وبدل اأن يت�سديّ
163

الأنوثة تت�سع�سع واملراأة تخلع اأنوثتها

مة من اجلن�س  املمنهج، )كما فعلت طالبان يف اأفغان�ستان(، فاإن »�سمن احلمري املتعليّ

تُهمة  «. وما هي 
164

الن�ساء احلمق وُمف�سدي  الن�ساء  اأ�سدقاء  الذكوري، عدد كاف من 

هوؤلء احلمري من الرجال؟ يريدون تعليم املراأة ومتزيق ُحجب اجلهالة والدونية عنها، 

لكن هذه الت�رشفات بالن�سبة لنيت�سه، ل متثل رفعا من م�ستوى املراأة بل »هبوطا باملراأة 

ها حتى اإىل قراءة اجلرائد وُمزاولة ال�سيا�سة«. اإن هذا  اإىل م�ستوى الثقافة العامة، وجريّ

ي�سا لطالبان والقاعدة وداع�ض واإيران وُدول اخلليج  الن�ض النيت�سوي كاأنه جمعول خ�سيّ

البائ�سة التي ل ترى يف املراأة اإليّ ُدمية ناق�سة عقل ودين، وج�سدا لال�ستمتاع. 

وناقدة  رة،  متنويّ ة،  حريّ رة  ومفكيّ  ،
يّ

�سيا�سي قرار  و�ساحبة  ُمتعليّمة  املراأة  تكون  اأن  ا  اأميّ

عون  للدين، فهذه مهزلة املهازل. ونيت�سه ي�سخر مبرارة وحقد من الرجال الذين ُي�سجيّ

اأن يجعلوا »من  املراأة على اخلروج من �سيق الدين، والتحرر من قيود اجلهل، يعني 

 .»
ة )Freigeister( واأديب�ت165 الن�ساء اأرواح� حريّ

اإذا  الدين وت�سبح مفكرة حرة،  اأ على اخلروج من قوالب  اأن تتجريّ للمراأة  وكيف 

هو  وها  النعوت؟  باأقذع  وينعتهم  الرجال  من  الأحرار  باملفكرين  ي�ستهني  نيت�سه  كان 

ويقول  النعوت،  اأقذع  الدين،  اأغالل  من  ر  التحريّ تطمح يف  التي  للمراأة،  اأي�سا  يكيل 

 )Widriges( هي »كريهة ،»)Weib ohne Frömmigkeit( باحلرف اإن »امراأة بال تقوى

 .»
166

يا وُم�سحكة )Lächerliches( كليّ

اأن  عليها  منوع  اأنوثتها:  تلزم حدود  اأن  نيت�سه،  دولة  املراأة، يف  فاإن على  وهكذا 

التحركات  ت�سارك يف  اأن  نف�سها،  تثقف  اأن  ومنوع  تكتب،  اأو  تقراأ  اأن  منوع  تتعليّم، 

تتمليّ�ض  اأن  باتا  بامل�ساواة يف احلقوق، وخ�سو�سا منوع عليها منعا  ال�سيا�سية وتطالب 

من قف�ض الدين اأو تُ�سبح ُملحدة، فالإحلاد حمظور على الن�ساء والرجال. ول حتى اأن 

ت�ستمع للمو�سيقى، لأن املو�سيقى تُف�سد اأع�سابها، واأخطر من ذلك املو�سيقى احلديثة 

 .»
167

)täglich hysterischer( التي تعل من الن�سوة »يوما بعد يوم اأكرث ه�ستريية

163- ن. م، ن. �ض.

164- ن. م، ن. �ض.

165- ن. م، ن. �ض.
ة واأديبات: وكاأنيّ امراأة بال تقوى لي�ست امراأة  166- ن. م، ن. �ض. »وهنا وهناك، ثمة من يريد جعل الن�ساء اأرواحا حريّ

يا، يف نظر رجل عميق وُملحد«. كريهة وُم�سحكة كليّ

167- ن. م، ن. �ض. نيت�سه يق�سد املو�سيقى الأملانية احلديثة. لكن هذا ل يغرييّ من املوقف امليزوجيني يف �سيء.
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ملهيات  كلها  للمو�سيقى، هذه  للفنيّ ول  للثقافة ول  تُْخَلقن  الن�ساء مل  وباجلملة، 

 ihrem ersten und letzten( والأخرية  الأوىل  »ِمهنتهنيّ  عن  ت�سغلهن  ومنكرات 

.»
168

)kräftige Kinder zu gebären( وهي اإجن�ب الأولد الأقوي�ء ،)Berufe

اإن�سانا  واأ�سبح  اأخالقه  نت  وعيه وحت�سيّ ازداد  ال�سخ�ض،  ثقافة  درجة  ازدادت  كليّما 

الطامة  هي  الثقافة  لنيت�سه  بالن�سبة  لكن  للب�رش.  وحمبا  للعنف  نابذا  م�ساملا،  منفتحا، 

الإن�سان  تثقيّف  اأن  يعليّمنا  طبعا(  نيت�سه  )تاريخ  نف�سه  والتاريخ  الرجال،  على  الكربى 

ة  ، ح�سب عبارته، »حت�رشيّ الإن�سان ... واإ�سعاف قويّ و�سعفه ي�سريان بالتوازي، اأْي اأنيّ

 .»
169

اإرادته وت�ستيتها وتهوينها، �سارا دائما اليد باليد

ي من  ُيقويّ بينما اجلهل  املراأة  تُوِهن  الثقافة  للن�ساء، لأن  بالن�سبة  الأمر  ول يختلف 

عزميتها، ومرة اأخرى التاريخ �ساهد على ذلك: »والدة نابليون هي املثال الأخري«، وعلى 

قن عليهم بف�سل التعليم بل بف�سل  العموم، فاإن الن�ساء مل تت�سليّطن على الرجال وتتفويّ

جهلهن وطبيعتهن املاكرة. هنا تكمن قيمة املراأة »اإن ما يبعث على احرتام املراأة، وعلى 

از،  القفيّ ال�سارية حتت  املاكرة، خمالبها  ْبعية  ال�سيّ ُمرونتها   ... طْبعها  هو  منها،  اخلوف 

ما  وكليّ  الدفينة   )Wildheit( حيوانييّتها  الرتبية،  من  �سه�  متليّ الأنانية،  يف  �سذاجته� 

.»
170

لرغباتها وف�سائلها من وا�سع وُمتفليّت ل يقبل الحتواء

ما  واأفرز  العجاب،  لقد جاء يف هذه الفقرة من “ما ور�ء �خلري و�ل�شر” بالعجب 

اإليّ  لها مثيال  للمراأة، ل جند  �ستائم واإهانات وتو�سيفات م�سيئة  ره اخليال من  يت�سويّ ل 

يف كتابات امل�سلمني: املراأة والكلب واحلمار تقطع ال�سالة. املراأة بهيمة من بني البهائم، 

نف�ض  ماكر ويف  كائن  ؛ هي 
171

)gefährliche Katze( ة خطرية قطيّ املراأة  نيت�سه،  يقول 

الوقت �سعيف وبالتايل فاإن الرجل على حق حينما ي�سعر باخلوف منها وال�سفقة عليها: 

»بهذين الإح�سا�سني وقف الرجل حتى الآن اأمام املراأة، دائما على حافة الرتاجيديا التي 

.»
172

ق معا ت�سحر ومتزيّ

168- ن. م، ن. �ض.
169- ن. م، �ض، 209.

170- ن. م، ن. �ض.
171- قال: “قطة خطرية وجميلة )diese gefährlich und schöne Katze(”، والعبارة هي دائما مهينة حتى اإن اأ�ساف 

اإليها "اجلميلة”.

172- ن. م، ن. �ض.
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كل هذه املعامل املنحطة واملنعرجات اخلائبة التي ا�ستفحلت يف اأوروبا، �سببها التقدم 

والعقالنية والنفتاح واحرتام املراأة واعتبارها كائنا اإن�سانيا له كرامة كاملة، وتت�ساوى مع 

نيت�سه العبودي، فاأجه�ض  مت عامل  اأفكار حديثة ه�سيّ الرجل يف احلقوق والواجبات. 

قد  اأخرى  مرة  اأوروبا! ...  اأوروبا،  »اإيه،  التعي�ض:  اأوروبا  والنحيب على حظ  بالبكاء 

ي�سيطر عليك غباء عظيم وَيحملك بعيدا! غباء حتته ل يختبئ اإله، ل! بل فكرة وح�سب، 

.»
173”)eine „moderne Idee!( حديثة!  “فكرة 

يف ال�سيا�سة ل َيكرز اإليّ للديكتاتور، ول ين�سد اإليّ الرجل القوي الذي يعيد ت�سكيل 

ي ِهَمم  �سعبه من جديد ويبث فيه روحا عدوانية عنيفة حماربة، اأو بعبارة نيت�سه: »ُيذكيّ

ه با�ستكانته للحياد، ويجعل من ُحبيّه للغريب ذنباً، ي�سقط  اأطماعه وُيعرييّ �سعبه ويوقظ 

هذا   .»
174

وطنييّا ذوقه  ويجعل  روحه  وُي�سييّق  �سمريه  وَيقلب  ميوله  اأحر  عن  القيمة 

الديكتاتور ال�رشير املجنون، يعك�ض ب�سورة وا�سحة حالة ديكتاتوريَّنْي عرفهما التاريخ 

بعد ب�سعة �سنني من نيت�سه، وهما مو�سليني وهتلر. يكفي روؤية حركاتهما يف اخلطابات 

احلا�سدة التي ُيلِقيَانها حتى يتبنييّ اأنهما جمنونان اإرهابييّان. الديكتاتور املرتقب، بالن�سبة 

لنيت�سه، يجب اأن يكون قوييّا وجمنونا.

)ظ�آ(

 �سقط�ت غري لئقة، وُكره جنوين لالإجنليز َك�سعب وكُمثقفني، لكن ول كلمة 

عن الإمرباطورية وم�ستعمراته�، وعن حروبه� يف �ستى اأ�سق�ع الأر�س، وا�سطه�ده� 

لل�سك�ن الأ�سليني، واملت�جرة املُهينة ب�لب�سر.[ 

وعظماء  الكبار  فال�سفتهم  يف  ابداعاتهم،  اأرقى  يف  الإجنليَز  نيت�سه  �رشب  لقد 

اأو  امل�ساألة يف جانب عرقي،  اختزل  فقد  ة. وكعادته،  ُمريّ بكلمات  و�سَتَمهم  ريهم،  ُمفكيّ

ُعن�رشي، بُلغِتنا احلديثة، وغالبا ما فتيّق عن�رشييّته الوح�سية �سد الجنليز ب�سورة خُمزية.

الإجنليز؟ من هم الإجنليز؟ »اإنهم لي�سوا عرقا فل�سفيا )philosophische Rasse(؛ 

«. كيف؟ ما دليله؟ 
175

ة اإنيّ ِبيُكون )Bacon( يعني العتداء على الروح الفل�سفي بعاميّ

173- ن. م، ن. �ض.
174- ن. م، § 241، �ض، 214.
175- ن. م، § 252، �ض، 230.
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اأين الن�سو�ض؟ اذُكْر لنا نظرية واحدة لِبيُكون تُثبُت اعتداءه على الروح الفل�سفي. هاِت 

ا واحدا. غري موجود، ولن تدوه، لأنه مل يقراأ بيكون ول يعرف فل�سفته اإطالقا،  لنا ن�سيّ

ماتها. ونف�ض  فهو يتكليّم عن اأ�سماء خاوية، ويحكم على فل�سفة دون دراية باأ�س�سها ومقويّ

ف، يطلقه على هوبز وهيوم ولوك. لقد »اأذليّوا مفهوم الفيل�سوف  احلكم، اجلائر املتع�سيّ

اأين الن�سو�ض؟  اأين دليله؟ ما حيثياته؟  ة اأخرى:  «. مريّ
176

ة قرن ونيف روا قيمته ملديّ وحقيّ

ل �سيء، ل ن�سو�ض، ول حتليل، ول تدقيق اأو ا�ست�سهاد ولو بعنوان كتاب واحد من 

مات قابعة يف الهواء، اأفكار �سائبة ُمر�َسلة باعثها احلقد وال�سغينة،  موؤلفاتهم. كلها حتكيّ

وتداعيات ل تاريخية ول فل�سفية. 

بـــول  افرت�ض  كما  �ساعـــر،  هو  رمبا  فيـــل�سوفا؟  نيت�سه  كــان  متى  لكــن 

 not a( را كـــارو�ض )P. Carus, 1852-1919(، ولكنه لي�ض بفيل�سوف ول حتى مفكيّ

philosopher, not even a thinker(، وك�ساعر فهو ميار�ض �سحرا خا�سا على العديد 

راأي كارو�ض،  اأغلب ع�ساقه، يف  اإن  معه.  التفاق  يفكرون يف  الذين ل  اأولئك  من 

الذين  النا�ض  اأولئك  القطيع”،  “حيوانات  نيت�سه  ي�سميها  التي  الطبقة  اإىل  ينتمون 

يتوق  مري�ض  كرجل  ة  للقويّ جائعني  في�سبحون  اأنف�سهم،  لتاأكيد  فر�سة  لديهم  لي�ض 

تُنا�سبه، ي�ستدرك كارو�ض،  “�ساعر” ل  اأردنا الدقة، حتى �سفة  . واإذا 
177

اإىل ال�سحة

ذلك  ال�ساعرية، ومع  تفتقد  فهي  عليه.  املتعارف  باملعنى  �ِسْعرية  لي�ست  ائده  َق�سَ لأن 

.
178

ت�ستهوي لي�ض فقط ُمعجبيه، بل اأي�سا منتقديه واأعداءه

�سعيف   ،)1914 )�سنة  كارو�ض  يكتب  املحرتفني،  الفال�سفة  على  نيت�سه  تاأثري  اإن 

وعموما  لنقده،  اإليّ  ذلك  يفعلون  ل  ذكروه،  كليّما  الآخرين.  الفال�سفة  مع  باملقارنة 

ي�سعونه جانبا لأنه اأحادي، ورمبا هذا ت�رشيّف م�رشوع، لأنه حقا مل يكن فيل�سوفا باملعنى 

را )reasoner(، ول منطقييّا )logician(، ول ميكننا اأن ننظر  الدقيق للكلمة. مل يكن مفكيّ

 .
179

اإىل فل�سفته كمنظومة اأو حتى كنظرة للعامل من�سقة

176- ن. م، ن. �ض.
177- P. CARUS, Nietzsche and other exponents of Individualism, Chicago-London 1914, p. 101.
178- Ibid., p. 73.
179- Ibid., p. 109.
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اأقول: نيت�سه بارع فقط يف �سحل املفكرين والفال�سفة واملثقفني والن�سوة وال�سعفاء 

جميلة،  ول  دقيقة،  غري  اأدبية  اإن�سائيات  جمرد  والباقي  ال�سغيلة،  والطبقة  واملر�سى 

اخلطابة  من  ب�سْيل  م  املُطعَّ و�ستمه  ليل  لكارل  الب�سع  تو�سيفه  مثل  وقبيحة،  مهينة  بل 

ج املُبتذل والبالغي ون�سف املُمثيّل، كارليل«، هذا الرجل الإجنليزي  ام�سة: »املُهريّ الديّ

»بَذل و�سعه لكي ُيخفي خلف تك�سرياته النفعالية اأمرا اأدركه جييّدا ب�سدد ذاته: اإن ما 

الروحي  النظر  عمق  و�سوى  نف�سها،  الروحية  ُقدرة  �سوى  يكن  مل  كارليل  اإليه  افتقر 

 .»
180

نف�سه، وباخت�سار، �سوى الفل�سفة

والتحقيق  بالتدقيق  الجنليز؟  الفل�سفي عن  الروح  غياب  ترى يف  يا  ال�سبب  وما 

ز عرق� ل فل�سفي� كهذا هو اعتن�قه  يف امل�ساألة، و�سل اإىل ال�ستنتاج التايل: »م� ميييّ

«. افرتاء وكذب: هوبز ولوك وهيوم كانوا اأكرث الفال�سفة معاداة للدين؛ 
للم�سيحية181

كتاب حوار حول الدين الطبيعي لدافيد هيوم هو معلم الحلاد، هو تقوي�ض ُمنهج، 

كا�سح، وجارف، للم�سيحية وملعتقدات الأديان وتدمري لفكرة الإله يف ال�سميم. نحن 

ل نتحدث عن عامة ال�سعب الإجنليزي، نحن نتحدث عن النخبة التي يتطاول عليها 

تاريخ فل�سفة  اأي كتاب  تفتح  اأن  بالتدييّن. ح�سبك  الع�سوائية، ويتهمها  نيت�سه ب�رشباته 

ع عن ذهنك اأحكام التيّ�سويه  حتى ت�ستقي معلومات دقيقة عن هوؤلء الفال�سفة، وتُق�سيّ

والكراهية التي نفثها هذا الرجل يف كتبه. ل اأعتربها فل�سفية واإمنا �سوقية جارحة دنيئة 

كل تلك الأو�ساف التي األ�سقها بالإجنليز. واأنا اأوردها غ�سبا عني: »اإن ما مُيييّز عرقا ل 

ب خلقي�  به� كي يتهذيّ فل�سفيا كهذا هو اعتناقه ال�سارم للم�سيحية: فِبِه ح�جة اإىل ت�أديّ

و�سراوة  و�سهوة  اكفهرارا  اأ�سد  هو  الذي  والجنليزي  اإن�س�نية.  ب�لتدريج  ويزداد 

واإرادة من الأمل�ين، بو�سفه الأكرث �سوقية بني الإثنني، هو ب�سبب ذلك ب�لذات اأكرث 

ورع� من الأمل�ين: ذلك اأنه م� زال اأحوج اإىل امل�سيحية«. 

من  موقعها  ما  العن�رشية؟  التداعيات  الفل�سفي، هذه  امل�ستوى  على  تفيدنا،  ماذا 

الفكر املتاأين الدقيق الراقي؟ ما اجلديد الذي ياأتينا به �سخ�ٌض يقول لنا اإن رائحة الجنليز 

«؟ يريد اأن ي�رشب الجنليز يف العمق فيَتيّجه 
182

كريهة، ب�سبب »الإفراط يف تناول اخلمور

180- ن. م، § 252، �ض، 230.
181- ن. م، �ض، 230.
182- ن. م، �ض، 231.
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يهاجم  باأنه  يوهم  لكنه  وُعن�رشييّته،  حقده  كل  عليهم  وَي�ْسكب  الكبار،  فال�سفتها  اإىل 

“ترياق �رشوري” لالإجنليز،  اإنها  ينقلب ويقول  لطيفا”، ثم  اً  “�ُسميّ يها  ي�سميّ امل�سيحية، 

وبالتايل �ساحلة لتاأديبه. امل�سيحية هي الواجهة فقط، اأما الجنليز، فُهم الهدف الرئي�سي 

بامل�سيحية لأ�سباب  »ُيداَوى  داء  الكريهة هي  اإن رائحة الجنليز  قال  ملا  واإليّ  ماته،  لتهجيّ

ة،  �سعوب فظيّ الألطف هو لدى  م  الت�سميّ اإن  غليظ.  ل�سميّ  ترياقا  �ُسميّ لطيف  وجيهة: 

كر  ال�سيّ على  املُدِمنني  من  القطيع  لذلك  بالن�سبة   ... الروحي  يها  ترقيّ ودرجة يف  ٌم  تقديّ

وبة اأرفع  ب من زمان حتت حكم امليتودية ... قد تكون نوبة التيّ والُفجور والذي تدريّ

.»
183

اإجناز اإن�ساينيّ ميكن اأن ُيرقيّى اإليه

َقى بالقطيع الجنليزي، فاإن الإجنليز ك�سعب يبقى  ولكن مهما فعلت امل�سيحية لرَتْ

هة نهائيا. ملاذا؟ »لفتقاره اإىل املو�سيقى: ل  رك الأ�سفل، اإن�سانييّته و�سيعة وم�سويّ يف الديّ

اإىل  الإيقاع والرق�ض،  اإىل  تْوق  نف�سه وبدنه، ول حتيّى  اإيقاع ول رق�ض يف حركات 

 ... ن  َي�رِشْ وهنيّ  الجنليزييّات  اأجمل  اإىل  فليَنُظر  كالمه،  اإىل  املرء  غ  فليُ�سْ املو�سيقى. 

روا وقع هذه الكلمات على قارئ اجنليزي. «. ت�سويّ
184

! واأخريا فليَ�ْسَمع غناءهنيّ

اأما  اأملانيا،  اإليّ  تقاومه  اأوروبا، مل  اجتاح  املن�ساأ، وهي طاعون  اجنليزييّة  احلداثة هي 

َمْته ثم تَقييّاأته اإىل اأوروبا. هذه الأفكار الالتاريخية والفاقدة  فرن�سا فقد انهارت اأمامه، َه�سَ

لأدنى ح�ضيّ فل�سفي، مُتثل �سو�سيولوجيا نيت�سه واأق�سى مدى فل�سفته: »ل نَْغَفرنيّ لالإجنليز 

اء و�َسطييّتهم العميقة: اإن ما  اأنه �سبق لهم اأن �سبيّبوا للروح الأوروبي انتكا�سا �سامال من جريّ

ى “الأفكار احلديثة” اأو “اأفكار القرن الثامن ع�رش” اأو “الأفكار الفرن�سية”، واإذن  ُي�سميّ

 .»
185

ما ناه�سه الروح الأملاين با�سمئزاز عميق هو اجنليزي الأ�سل، ل ريب يف ذلك البتيّة

لي�ض �سحيحا ول بييّنا بذاته اأن اأفكار القرن الثامن ع�رش هي اجنليزية، اأو اأن فرن�سا 

كها وُمنطَلقها  وقعت حتت تاأثريها ب�سورة �سلبية. الأفكار الفرن�سية منبعها فرن�سا، حُمريّ

لوك  جون  اإىل  التجوؤوا  اأنهم  �سحيح  العظيم؛  بايل  وبيار  ومالربان�ض  ديكارت  هم 

ملعار�سة الأفكار الفطرية الديكارتية، ولكنهم وجدوا كل ما يحتاجونه للتنظري للمذهب 

بها نيت�سه  املادي يف فل�سفة ديكارت نف�سها. وهكذا نرى كْم من الأكاذيب والتزوير ي�رشيّ

183- ن. م، �ض، 231 232.
184- ن. م، �ض، 232.

185- ن. م، § 253، �ض، 232.
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يف كتاباته والتي غالبا ما يبتلعها اأتباعه دون نقا�ض. لي�ض له اأييّ �سند تاريخي للقول باأنيّ 

ل �سحاياها  اأويّ اأف�سل جنودها، ولالأ�سف  ُمقليّدين ومثلني، وكانوا  الفرن�سيني، »جاوؤوا 

واأكرثهم تكبيّدا للخ�سائر: ذلك اأن داء الأْكَلزة اللعني بـ“اأفكاره احلديثة” اأ�ساب النف�ض 

 .»
186

الفرن�سية وكال لها من الهزال والونى

لو عك�ض الآية لأ�ساب عني احلقيقة، لأن الجنذاب بالإجنليز ا�ستفحل يف اأملانيا، 

اأن دافيد هيوم هو الذي  اأقريّ فيها  التي  ال�سهرية  ولي�ض يف فرن�سا، ح�سبك قولة كانط 

هذا  يف  لذكرها  داعي  ل  اأخرى،  تاريخية  قرائن  وثمة  الدوغمائي.  �سباته  من  اأيقظه 

ال�سدد لأنها خارجة عن مو�سوعنا. 

د نرث �سحفي، ل قيمة لها على امل�ستوى الفل�سفي،  اأما تنظريات نيت�سه، فهي جمريّ

الإجنليز  اإىل  يعزوها  التي  احلداثية  فالكارثة  تاريخي.  فح�ض  اأدنى  اأمام  ت�سمد  ول 

م�سطنعة من حم�ض خياله املري�ض، لأن اأوروبا كلها �ساهمت يف بناء فكر احلداثة، من 

اإيطاليا اإىل اأملانيا، ومن اإجنلرتا اإىل فرن�سا، ومن ا�سبانيا اإىل هولندا، كلهم �ساهموا يف 

الدينية  املعتقدات  تفكيك  املقد�سة، يف  الكتب  نقد  للعامل، يف  العلمية  النظرة  تر�سيخ 

لغو ل طائل منه.  الباقي فهو  اأما  املقد�سات. وهذه هي احلداثة يف جوهرها،  وتدمري 

نيت�سه يعار�ض هذه احلداثة العلمانية العقالنية، ويريد من اأوروبا اأن تعود اإىل الوراء، 

الأوائل، ع�رش  اليونانيني  وت�سري على هدي ع�رش  مية،  التقديّ اأفكارها  من  تتخل�ض  اأن 

العنف واحلرب والقتل.

بل الأوروبي، نُبل ال�سعور والذوق واخللق، النبل بكل معناه الرفيع  اإن قوله باأن النُّ

هو ابتكار فرن�سا وماأثرتها، ل ُيخليّ�سه من عن�رشييّته تاه الفرن�سيني، ول يحجب اإهانة 

وقييّة الأوروبية ورعاعييّة الأفكار احلديثة،  ا قولته التالية باأن »ال�سيّ َخرْي فال�سفتها واأدبائها. اأميّ

. وقية ل حتتاج بالتايل اإىل اأييّ رديّ « فهي يف غاية ال�سيّ
187

منبتها انكلرتا

قه طرفة عني يف املقاطع التي ميدح فيها الفرن�سييّني، لأننا لو فتحنا ال�سفحة  ول نُ�سديّ

املوالية لقراأنا اأ�سياء فظيعة �سدهم: تريحا و�ستائم وتقزميا وتَُهًما قبيحة جدا. �سحيح، 

 .
188

فرن�سا ما تزال مدر�سة الذوق الرفيع وَموطن اأرهف ح�سارة اأوروبية واأكرثها روحية

186- ن. م، �ض، 233.
187- ن. م، ن. �ض.

188- ن. م، § 254، �ض، 234.
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لكن اأين هم الفرن�سيون اأ�سحاب هذه الطبائع؟ من ال�سعب العثور عليهم، وعددهم 

�سئيل جدا، وهذا العدد ال�سئيل، ِق�ْسٌم منه »قدرييّون و�سوداوييّون ومر�سى، وق�سم اآخر 

«. ل 
189

ُمتدليّلون ُمرهفون اإىل حديّ الت�سنيّع ومن النوع الذي ين�سد اخلفاء باإحلاح وطمع

اأظن اأن هذه الأو�ساف هي مدح للفرن�سيني اأو اإبراز لف�سائلهم على الروح الأوروبي، 

بكالم  احلني  يف  يعار�سها  الفرن�سية  الثقافة  لمتداح  يقولها  كلمة  اأي  فاإن  وبالتايل 

بل  ومر�سى  �سوداوييّون  باأنهم  الفرن�سيني  و�سف  يكفيه  ل  وفعال،  قبيح.  مريّ  احتقاري 

ون اآذانهم اأمام الغباء املُحتدم والرثثرة ال�سارخة  جميعهم يتقا�سمون اأمرا واحدا »ي�سديّ

 .»
للربجوازي الدميوقراطي190

ال�سيا�سة،  دميقراطيا يف  ا  انتهاجها خطيّ بفرن�سا هي  التي حليّت  الكربى  ة  الطاميّ اإذن 

، والنتيجة ح�سب راأيه هي اأننا اليوم لدينا  وبناء موؤ�س�سات مدنية وجمتمع علماين حريّ

 .»)ein verdummtes und vergröbertes Frankreich( ة  وهمجييّ ة  غبييّ »فرن�س� 

باأنه اأحمق وخ�سن؟  هل ُيعقل هذا الكالم؟ كيف ي�سمح لنف�سه اأن ي�سف �سعبا كامال 

، ووحيه غري 
يّ

بالن�سبة لأتباعه هذا اأكرث من معقول، واأكرث من م�رشوع، لأن نيت�سه نبي

قابل لل�سك والنقا�ض.

»حفلة  باأنها  وي�سفها  هوغو،  فيكتور  ال�سهري  بكاتبها  احتفاءها  فرن�سا  على  يَعيب 

«. لقد جمع كل الأو�ساف 
191

عربدة تن�سح بالاليّذوق والعجاب املتغطر�ض بالذات معا

الفرن�سيون  به  قام  عمل  اأقبح  لكن  مثقفيها.  خرية  وعلى  فرن�سا  على  واألقاها  القبيحة 

يت�ساطرون  الفرن�سيون  نيت�سه،  بعبارة  اأو  الأملانية،  الثقافة  هبيّة  اأمام  الأبواب  �سد  هو 

العزم على الوقوف »بوجه َجْرَمَنة الروح ]الفرن�سي[؛ وق�سور عن حتقيق ذلك«. اإذن 

الفرن�سيون يت�سدون للَجرَمنة، وهذا يف حد ذاته ُجرم ل ُيغتفر؛ لكن حتى اإن قبلوها، 

فهم ل ميلكون القدرة واللباقة الكافية لتمثيّلها وا�ستيعابها. وهذه و�سعية حرجة ل يتمنى 

اأي اأحد املكوث فيها. ورغم اأن كبار الفال�سفة الأملان، مثل كانط و�سوبنهاور وهيجل، 

الفرن�سية  املو�سيقى  باأن  اأي�سا  ويتوقيّع  كرث،  اء  وقريّ اأتباع  ولهم  فرن�سا،  يف  معروفون 

�ستحذو حذو ريت�سارد فاغرن اأكرث فاأكرث. لكن كل هذا ل ير�سيه، يجب على فرن�سا اأن 

189- ن. م، ن. �ض.
190- ن. م، ن. �ض. الرتجمة يل.

191- ن. م، ن. �ض.
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تفقد روحها كليا وتذوب متاما يف اجلرمانية. كل ما قاله بعد ذلك، يف هذه الفقرة التي 

اأنا ب�سددها، هو خور وا�ستهتار نرتفيّع على التو�سع فيه ومناق�سته.

قبل اأن اأختم هذه الفقرة اأوديّ اأن اأ�سري اإىل اأن الفرن�سييّني الواعني مل يتقبيّلوا اإهانات 

وا عليه بنف�ض  نيت�سه ب�سدر رحب، ومل َينَبهروا باأفكاره كما �سيفعل املعا�رشون، بل رديّ

ه  الُعْملة، وبييّنوا تهافت اأفكاره وعبثييّتها. يف مقال نُ�رش �سنة 1909، كتب الراهب ِبي�سَّ

املو�سوع  نف�ض  بالتناوب  ويذميّ  ميدح  املتناق�ض  الفيل�سوف  هذا  اأن   )abbé Besse(

خياله  كرهه.  اأو  اإعجابه  وجهة  حتولت  وح�سب  مزاجه،  اأو  اأفكاره،  م�سار  ح�سب 

اإنه  بل  ل  التناق�سات،  اتيّقاء  من  متنعه  املتدفيّقة  وَخطابَته  جة،  املتمويّ و�سعرييّته  ال�ساخن، 

فيها دليال على  بها جاعال منها ف�سيلة. فهو يرى  ى  الفكرية، ويتمزيّ يع�سق النقالبات 

ف جمنون )ce demi-fou( هو ن�سف م�سوؤول  وثبة فكرية غامرة، واحلال اأن »هذا النِّ�سْ

�ض بِعْلِمه الغزير، بل لأنه َينهار حتت  بها، ل لأن دماغه ُم�سويّ عن ال�ستيهامات التي يجريّ

ع، دون اأمل يف ال�سفاء، من يوم اأن انف�سل عن اأ�سدقائه،  باعث الكربياء. وقد ت�سديّ

د الثالث«. منذ تلك اللحظة �سيلعب دور عدو  لكي يقوم، على اجلبل، بـ»تربة التوحيّ

امل�سيح بهذه الأبيّهة وب�سخامة املفارقات اإىل درجة اأنه �سيغدو من ال�سبيانية مبكان ُمطالبته 

ا عن نف�سهما   ول �ساحر جُمربان على اأن ُيعربيّ
يّ

باأفكار �سائبة ومت�سل�سلة باإْحَكام. ل نبي

باأ�سلوب من�سجم. كيف نطلب مزيدا من املنطق من مهوو�ض بالغلويّ ُي�رشيّح باأن الكون 

الأر�ض  واأن  الأ�سا�ض،  من  ع  �سيََت�سديّ ُيقراأ،  اأن  بعد  �سنوات،  ب�سع  غ�سون  يف  كله، 

الذين يجمعون  الفال�سفة  نكون �سارمني مع  اأن  اعتدنا  ولئن  الأوجاع؟  �ستلتوي من 

بعناء كلمات ح�سيفة، وُيرتيّبون دون كربياء ا�ستنتاجات �سبه حقيقية، فال موجب ول 

فائدة من اأن نعامل وفق نف�ض القاعدة رجال ُيعيد، بارتياح، خلق العامل كما لو اأنه مل 

 .»
192

يكن موجودا

احرتامه  عدم  يف  يرون  ول  تناق�ساته،  يف  �سري  اأي  يرون  ل  نيت�سه  اأتباع  لكن 

راد من خالل هذا  باطيّ تاأثريه يزداد  اإن  ا�ستنقا�ض من قيمته، بل  اأي  لالن�سجام املنطقي 

بالتحديد  تنَبع  نيت�سه  اإن جزءا كبريا من �سهرة  الراهب،  الن�سوز. واحلال، يقول هذا 

من الغلويّ املق�سود، من العنف املدرو�ض، من ِحقده، ومن هواه املتقليّب. ولذلك فاإن 

192- C. BESSE abbé, « Nietzsche chrétien malgré lui », Revue pratique d’apologétique, n. 16, 15 Mai 
1909, p. 145-146.
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قليال من احلكمة »كان �سيُوؤذيه؛ ُجرعة من التفكري املنتظم والنقدي، بتهدئتها لتجاوزات 

ر فذيّ ول جند �سيئا اآخر �سوى  ن من حما�سته. نبحث فيه عن ُمفكيّ كلماته، كانت �سُت�َسكيّ

.»
193

ج م�سكني، متلكئ وفاقد للحيوية مهريّ

)ع�آ(

املو�سوع  وهو  ل،  املف�سيّ مو�سوعه  اإىل  نيت�سه  و�سل  ال�س�قة،  اجلولة  بعد هذه   

على  احل�قدة  فة  املتطريّ م�س�عره  كل  ب�إفراغ  وي�ستمتع  بحرية،  فيه  ك  يتحريّ الذي 

الب�سرية جمع�ء، وع�سقه اجلنوين لإرادة القتل الفظيعة.[ 

يف البداية يجب اأن ُيهييّئ الأر�سييّة املنا�سبة ل�سحق الب�رشية: النا�ض لي�سوا �سوا�سية. 

ى »اإن�سانا« كان  ومن هذا املبداأ ي�ستخرج القاعدة العملييّة التالية: »كل اإعالء للطراز املُ�سميّ

نع جمتمع اأر�ستقراطي ما، بو�سفه جمتمعا يوؤمن ب�ُسليٍّم  حتى الآن و�سيبقى اأبدا من �سُ

للعبودية  به حاجة  واإن�سان، جُمتمع  اإن�سان  بني  القيمية  والفوارق  املراتب  طويل من 

 .»
194

)Sklaverei(

الوح�سية،  ال�سادمة،  الكلمات  هذه  مثل  اإيراد  على  جُمرَب  اأخرى،  مرة  واأنا، 

ف اأو التطاول. لكن هذا ل يعفينا من  الداع�سييّة، لكي اأحمي نف�سي �سد اأييّ تهمة بالتع�سيّ

تقييمه والتنبيه على خطورة كالمه، وبُعده عن روح ع�رشه لأن الفرتة التاريخية التي 

عا�ض فيها �سهدت بروز حركات ا�سرتاكية ملتزمة مبحاربة ال�ستغالل والعبودية. لكن 

، اأ�سد ما يكون عليه ال�رشار، على الإبقاء على الفوارق  يّ نيت�سه ثابت على موقفه وُم�رشِ

الطبقية، وتكري�ض العبودية، ويقول ذلك عالنية ودون خجل.

 Pathos( حر: “باثو�ض امل�سافة ث عن َدْحر الطبقات ال�سغيلة، ي�سمي هذا الديّ يتحديّ

عة  ُمرويّ بالفعل  امل�سافة”، وهي  بـ:“روع  فالور  ترجمتها جيزيال  der Distanz(”، وقد 

تُ�رشف  غالبة  ثليّة  واإيجاد  ل«،  املتاأ�سيّ الطبقي  »الفارق  تكري�ض  احلقيقي هو  معناها  لأن 

اأتباٍع واأدواٍت )Werkzeug(، »تاأمر وتُطاع وتَقمع وتُبِعد«، وتزيد يف  با�ستمرار على 

193- Ibid., p. 146. « La sagesse lui aurait nuit. Un dosage de réflexion régulier et critique, en tempérant 
l’outrance de ses paroles, en eût amorti la joie. On chercherait encore en lui un penseur prestigieux, 
on ne trouverait plus qu’un médiocre charlatan, aphone et sans entrain ».

194- ما ور�ء �خلري و�ل�شّر، ن. م، § 257، �ض، 243. 
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ال�سعور  بال رحمة ودون  ت�سحقها  بل  �سة،  املتنفيّ الآلت  بينها وبني هذه  امل�سافة  تعميق 

عة ميكن خلق طراز اإن�سان اأعلى، اأي  باأي ذنب. فقط عن طريق مثل هذه الأعمال املُرويّ

ع  اإن�سان بال اأخالق. نيت�سه ين�سح باأن ل تاأخذنا راأفة يف هذه الق�سية، ول فائدة من التذريّ

 ،”)humanitären Täuschungen( الإن�سانوية  “اأوهام  يها  ي�سميّ الإن�سانية،  بامل�ساعر 

 .)die Wahrheit ist hart( فاحلقيقة قا�سية

وهكذا فاإن كاره احلقيقة، بجميع اأ�سنافها، وجد نف�سه، من اأجل الدفاع عن اأق�سى 

اأنواع ال�سطهاد، والعبودية، جُمربا على الإ�سادة باحلقيقة، حقيقته هو، واآكلي حلوم 

�ض يف  الب�رش. وقد ا�ستمديّ حقيقته من ا�ستق�ساء للتاريخ، دائما تاريخه هو الذي يتلخيّ

امل�ساملني  النا�ض  من  جمموعة  على  وا  انق�سيّ الوحو�ض،  من  جمموعة  ال�سريورة:  هذه 

فاْفرَت�ُسوهم. فعال، كل ح�سارة ُعليا على الأر�ض بداأت حينما »انق�ضيّ رجاٌل ذوي ِطَباع 

 )Raubmenschen( ما تزال طبيعييّة، برابرة بكل املعنى الرهيب للكلمة، رج�ل �سواري

تهذيبا  واأكرث  اأ�سعف  اأعراق  على  بعد،  مُتَحق  مل  ت�سليّط  واأطماع  اإرادة  ة  قويّ ميلكون 

«. هوؤلء الربابرة هم يف نظر نيت�سه »الب�سر الأكمل، يعني اأنهم الوحو�س 
195

وُم�ساملَة

الأكمل، يف كل �سيء«.

هذه هي احلقيقة املفزعة التي يريد نيت�سه اأن يك�سفها للنا�ض. وهي ُمفزعة بالفعل 

ي�سف  ل  فهو  واأخواتهما.  حرام  وُبوكو  د�ع�ش  مع  اأمامنا  حتدث  الآن  نراها  لأننا 

مبو�سوعية، واإمنا يحكم وُيقييّم ويتح�رشيّ على ال�سريورة التاريخية التي مل تَ�رْش كما ي�ساء، 

الثورة  تلك  الفرن�سية،  الثورة  مع  بداأت  انتكا�سة  ل  واأويّ  . ال�سوييّ الطريق  عن  وحادت 

الناقدين  اأ�سد  الذين كانوا  اأفكار فولتري ودولباخ ولميرتي وديدرو،  التي قامت على 

لالأر�ستقراطية املتحالفة مع الكلريو�ض. لكن بالن�سبة لنيت�سه الثورة الفرن�سية هي حركة 

تقهقر وانحطاط لأنها اأرغمت الر�ستقراطية الفرن�سية على التخليّي عن امتيازاتها بقرف 

، وتقدمي ذاتها »ُقربانا على مذبح �سعورها اخللقي اجلامح«، وهذا يف راأيه »ف�ساد  �ساميّ

 .»
196

)so ist dies Corruption(

واحلال اأن الثورة الفرن�سية ل متثيّل بداية الكارثة على عامله الر�ستقراطي واإمنا هي 

خطوة  تخليّت،  قد  مبُوجبه  الر�ستقراطية  كانت  َف�َساد  قرونا،  دام  لف�ساد  اخلتام  »ف�سل 

195- ن. م، �ض، 244.
196- ن. م، § 258، �ض، 244.
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«. وهذا ما كان 
197

ت اإىل جمرد وظيفة للَمَلكييّة خطوة، عن �سالحييّتها يف احلكم وانحطيّ

اأن يخ�سعوا لأي  الربابرة ل يجب عليهم  واري  ال�سيّ الوحو�ض  يكون، لأن  اأن  ينبغي 

ل تلك القولة  اإن�سانية. وهنا تتنزيّ باأية م�ساعر  اأو يتقييّدوا  باأي اأخالق  اأو يلتزموا  قانون 

الأر�ستقراطية  الإن�سانية:  من  ة  ذريّ له  �سخ�ض  اأي  اأذن  يف  �سداها  ي  يدويّ التي  الرهيبة 

غ الأرفع، بحيث اإنها تقبل،  احل�سنة ال�سليمة لي�ست تابعة لأحد بل اإنها »املعنى واملُ�سويّ

من  ُيذليّوا  اأن  يجب  الذين  الن��س  من  ُيح�سى  ل  بعدد  الت�سحية  مرت�ح،  ب�سمري 

 .»
وا اإىل اأن��س غري ك�ملني، اإىل عبيد و�أدو�ت198 اأجله�، وينحطيّ

)غ�آ(

ام�س؟ مل�ذا كل هذه الق�سوة الفظيعة؟ اجلواب، هو  تت�س�ءلون: م� هذا الغليّ الديّ

�سوا يف كل كتبه، حتى تلك  اأن هذه هي الب�س�عة الوحيدة التي ميلكه� نيت�سه. فتيّ

التي �ُسنيّفت حتت لفتة التنوير، فلن جتدوا غري هذه الب�س�عة. لكن الرجل جت�وز 

الإب�دة  اإىل  ال�سريحة  بدعوته  ال�سوييّة،  الإن�س�نية  امل�س�عر  اأدنى  وحدود  حدوده، 

والأعي�ن.[  الأك�بر  يعي�س  كي  الن��س،  من  ُيح�سى  ل  عدد  �سحق  اإىل  اجلم�عية، 

اأت�ساءل  اأنا  هل قراأمت يف كتاب فل�سفي منذ اليونان اإىل اليوم فظاعة من هذا القبيل؟ 

كيف مير النيت�سويون على هذه الأقوال الإجرامية دون اأن تلفت انتباههم، اأو تعلهم 

رون يف �سنف اخلطاب الذي اأمامهم. يتفكيّ

ل اإىل اأدغال موح�سة، ياأكل فيها القوي ال�سعيف:  املجتمع يف راأيه يجب اأن يتحويّ

»اإمياننا الأ�سا�سي يجب اأن يقول: املجتمع ينبغي األيّ يوجد من اأجل املُجتمع، بل بو�سفه 

تها العليا  ن نخبة من الكائنات من اأن ترتفع اإىل ُمهميّ هيكال اأو بناء م�ساندا وح�سب، مُيَكِّ

 .»
199

ة واإىل َكْوٍن اأعلى بعاميّ

197- ن. م، �ض، 245.
198- الن�ض الأملاين ملن يعرف الأملانية، ُمفزع:

“Das Wesentliche an einer guten und gesunden Aristokratie ist aber, dass sie sich nicht als Funktion… 
sondern als dessen Sinn und höchste Rechtfertigung fühlt, - dass sie deshalb mit gutem Gewissen 
das Opfer einer Unzahl Menschen hinnimmt, welche um ihretwillen zu unvollständigen Menschen, 
zu Sklaven, zu Werkzeugen herabgedrückt und vermindert werden müssen”.

199- ن. م، �ض، 245.
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ع يف تو�سيف املجتمع املب�رشيّ به، ولكن املفاجاأة اأننا  ولالإمعان يف النكال فهو يتو�سيّ

ة الأوىل، وب�سكل غري م�سبوق، اإدانة �رشيحة للعنف بجميع اأ�سنافه،  ن�سمع منه، للمريّ

بل ين�سح بالكفيّ عن مار�سة اأييّ عمل عدواين، ويقول اإن الاليّعنف وامل�ساواة هما من 

«، وامل�ساواة 
200

مكارم الأخالق: »اإن المتناع عن العنف والنتهاك وال�ستغالل املتبادل

.»
201

)guten Sitte( بني »اإرادة الذات واإرادة الآخر، ميكن اأن ي�سريا من مك�رم الأخالق

وهكذا فاإن نيت�سه، يف هذه اخلاطرة الوجيزة، ن�َسَخ كل ما قاله من قبل، وانقلب 

م الأخالق اجلديدة التي جاهَد من اأجلها،  ر لها يف كل كتاباته، وحطيّ على القيم التي نَظيّ

م حياته وحياة اجلبابرة الق�ساة الذين يع�سقونه من اأجل ق�سوته. لكن املَقَلب  وبالتايل حطيّ

م اأي �سيء، واجلبابرة الإرهابيون ميكنهم اأن يوا�سلوا  الذي ينتظرنا هو اأن نيت�سه مل ُيحطيّ

يف ع�سقه واتيّباع تعاليمه، لأن “الْمتناع عن العنف والنتهاك وال�ستغالل املتبادل”، 

يقت�رش فقط على الأفراد املت�ساوين »يف مقدار القوة ومقيا�ض القيمة وتعا�سدهم �سمن 

.»
202

ج�سم واحد

ا اإذا تعليّق الأمر باأ�سخا�ض مغايرين يف الرتبة والقوة، فاإن هذه املعامالت تفقد  اأميّ

م�رشوعييّتها، ل يجوز بتاتا تفعيلها يف املطلق، واخلطاأ الأكرب هو اأن يخ�سع املجتمع اإىل 

اأن ُيوؤخذ بهذا املبداأ على نطاق  ابتزاز احلداثييّني الداعني للم�ساواة ال�ساملة. فعال، ما 

ه مبداأ اأ�سا�سيا للمجتمع«، حتى يبداأ اخلراب وتَعميّ الفو�سى، ل  وا�سع »و�سول اإىل َعدِّ

 .»
203

ل هذا املبداأ اإىل عامل »نفي للحياة ومبداأ انحالل وانحطاط بل اأكرث من ذلك، يتحويّ

وتذكروا جوهر هذا املبداأ: المتناع عن اإيذاء الآخرين مهما كان هوؤلء الآخرون، وعن 

انتهاك حرماتهم اجل�سدية والنف�سية، وعدم ا�ستغاللهم يف اجل�سد والروح.

ر قراءه من مغبيّة ادخال م�ساعر ال�سفقة يف التعامل مع  واإمعانا يف النكال، فهو يحذيّ

�سهم على التفكري يف العمق والذهاب اإىل املدى الأق�سى، واأن مَيَْتِنعوا  الآخرين، يحريّ

دنا على هذا  ا�ض«؛ لأن فل�سفته يف احلياة، كما قلت �سابقا وقد تعويّ »عن كل �سعف ح�سيّ

اإليّ منورا  اأمامه  باأمت معنى الكلمة، وهو ل يرى  اخلطاب، هي فل�سفة الأدغال املُوح�سة 

داع�ض،  احلياة هي  وباجلملة،  مكان.  كل  مبعرثة يف  واأطرافا  مكد�سة،  وجثثا  واأ�سودا، 

200- ن. م، § 259، �ض، 245.
201- ن. م، ن. �ض.
202- ن. م، ن. �س.

203- ن. م، �ض، 246.
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للغريب  وَغلٌب  وانتهاك  ا�ستيالء  جوهريا  هي  احلياة  »اإن  هو:  الف�سيحة  بعباراته  اأو 

الأقل،  على  هي  بل  وا�ستيعاب،  اخلا�سة،  لالأ�سكال  وفر�ٌض  وق�ْسوة  وَقْمع  عيف  وال�سيّ

.»
204

ويف اأرحم احلالت، ا�ستغالل 

ينبغي على الر�ستقراطي اأن َيح�سو دماغه بهذه القاعدة الذهبييّة النيت�سوية الثابتة: 

 ،»
205

)der leibhafte Wille zur Macht sein müssen( ة »احلي�ة يجب اأن تكون اإرادة قويّ

من هذه  ي�ستثني  اأن  عليه  لكن  دون رحمة.  اجلميع  ي�سحق  اأن  املُحتيّم  واجبه  وبالتايل 

ا الآخرون الغرباء اخلارجون عن  الإبادة فقط اأفراد الطبقة ال�سييّقة التي ينتمي اإليها، اأميّ

عهم على عدم ال�سعور باأي ذنب يف �سحقهم، واأن ميار�سوا عليهم  الع�سابة، فهو ي�سجيّ

دة، واأن  اإرادة القدرة املُتج�سيّ تهم خارج اأي معايري اأخالقية: »ل بديّ له من اأن يكون  قويّ

لأنه  بل  اأو لُخلقية،  ُخُلقييّة  اأييّ  من  انطالقا  لي�ض  وذلك  والغلبة،  ع  والتو�سيّ النمويّ  يريد 

ه اأن يفرت�ض اجلميع بال �سفقة،  «. ويكفي اأن يحيا هذا الوح�ض حتى يكون من حقيّ
206

يحيا

واإْن مل يفعل ذلك فهو مائت ل حمالة. ونيت�سه حزين على الو�سع الراهن لأن املجتمع 

ا�ستغالل  فيه  يغيب  جمتمعا  يبني  اأن  يريد  لكونه  اخلاطئ،  اه  التيّ يف  �سائر  الأوروبي 

ُذَن نيت�سه؛ فهو غري 
ُ
الإن�سان لالإن�سان. بناء جمتمع م�ساواة، هذه الكلمة مبفردها تُقذي اأ

د على مثل هذه اخلزعبالت الإن�سانية املحت�رشة. اإذن، الرتياق لهذا املر�ض، هو  ُمتعويّ

.»
207

تفعيل القاعدة الذهبية الثانية: »ال�ستغالل ينتمي اإىل جوهر احلييّ

من اأين ا�ستمديّ نيت�سه مثل هذه الق�سوة؟ ما هو منبع هذه الأفكار ال�سبعييّة الرهيبة؟ 

اأفكاره  ا�ستمديّ  نيت�سه  اإن  قال  بني  املقريّ اأ�سدقائه  بول ديو�سن )P. Deussen(، واحد من 

204- ن. م، �ض، 246. هذه عباراته بالأملانية، تيقنوا اأنكم لن تقروؤوها يف اأي كتاب فل�سفي، ل يف الع�سور القدمية ول 
يف العامل احلديث:

 Leben selbst ist wesentlich Aneignung, Verletzung, Überwältigung des Fremden und Schwächeren,„
 .“Unterdrückung, Härte, Aufzwängung einiger Formen, Einverleibung und mindestens, Ausbeutung

205- ن. م، ن. �ض.

206- ن. م، ن. �ض.
ي اأكرث  207- ن. م، ن. �ض. الفقرة الدنيئة جاءت على هذه ال�سكل: »ما من نقطة �سواها نرى ب�سددها الوعي الأوروبي العاميّ
د يف اإلبا�ض هذه الأحالم األِب�سة  رف�سا لتقبيّل الدرو�ض: يف كل حمليّ يحلم املرء الآن باأحوال اجتماعية ُمقبلة، ول يرتديّ

ة وعدا بابتكار حياة  ِعلمييّة، ظروف من املفرت�ض اأن تكون خالية من الطابع ال�ستغاليل. اإن ذلك يطرق اأذين وكاأن ثميّ

متتنع عن كل الوظائف الع�سوية. ل ينتمي ال�ستغالل اإىل جمتمع فا�سد اأو غري كامل اأو بدائي، بل ينتمي اإىل جوهر 

، بو�سفه وظيفة ع�سوية اأ�سا�سية، وهو نتيجة لإرادة القدرة اإياها التي هي بالذات اإرادة احلياة«.
يّ

احلي
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الوح�سية من عمق ميتافيزيقي مظلم، يعني بلغة دينية، من عمق �سيطاين، لكننا ل نوؤمن 

 .
208

بال�سيطان وبالتايل فاإن هذا العمق هو نف�ساين ذو منحى �سكيزوفريني اإجرامي

ج لها.  �ض الوح�سية ويرويّ اأقول اإجرامي باأمت معنى الكلمة. قتيّال الأطفال ال�سغار، يقديّ

وهذا التقدي�ض تدونه يف فقرة فظيعة من العلم املرح. لكن املرتجم العربي قام بتحريف 

رهيب لعنوان الفقرة، حتريف ل ي�سعني اإليّ اأن اأوؤنيّبه عليه، فقد كتب: “ق�ساوة ظاهرة!”يف 

 .”)Heilige Grausamkeit( الوقت الذي يكتب فيه نيت�سه باحلرف: “وح�سييّة مقد�سة

ر امل�سهد بطريقة اإجرامية، قمة يف التعنيف والق�ساوة. نيت�سه، تخييّل رجال يحمل  وي�سويّ

ه  ي�سا و�ساأله: »ماذا ع�ساي اأن اأفعل بهذا الطفل؟ اإنه بائ�ض، ُم�سوَّ بني يديه وليدا، فق�سد قديّ

اخِلْلقة ول ميلك حياة كفاية ليموت«. فماذا اأجابه القدي�ض؟ والقدي�ض يعربيّ هنا عن راأي 

 .»
209

)Tödte es( نيت�سه ال�سخ�سي. اأجابه بكلمة واحدة »اْقُتْله

اقتله. هل  له  فيقول  اأبوه على احلكيم،  ب�ساطة، وليد مري�ض، يعر�سه  هكذا بكل 

فل�سفي؟  كتاب  اأييّ  ويف  القبيل  هذا  من  �سناعة  قراأمت  اأين  هذا؟  من  اأكرث  اإجرام  ثمة 

ولل�سخرية من قرائه فقد عنون هذا الكتاب: العلم املرح بينما هو كل �سيء اإليّ اأن يكون 

ان من اجلهل والق�سوة والإجرام وُكره احلياة.  علما واأن يكون مرحا. اإنه خزيّ

ورغم قولته الإجرامية “اْقتْله”، فهو ميلك ال�سجاعة وِو�ْسع الوقت لكي يتميّ مكارم 

اأخالقه وي�سدي ن�سائح لالأب بعد اأن يقتل ولده: »اقتله وُخذه ثالثة اأييّام وثالث لياٍل 

بني ذراعيك، لكي تْطَبَع ]�سورته[ يف ذاكرتك: وهكذا فلن ت�ستطيع اأن تُْنِجب ولدا اإذا 

.»
210

مل َيحن لك وقت الإجناب

بها  ويت�سبيّع  القبيل  هذا  من  اأ�سياء  يقراأ  من  جمرما  قتال  قا�سيا  يكون  ل  كيف 

روحيا؟ �سديقه بول ديو�سن نف�سه يعربيّ عن قلقه من انعكا�سات هذا التفكري الغريب 

املقلوب على ال�سباب، ويقول باأنه ميثيّل بالن�سبة للنفو�ض احل�سا�سة وقليلي اخلربة خطرا 

 .
211

ل ُي�ستهان به

208- P. DEUSSEN, Erinnerung an Friedrich Nietzsche, Brockhaus, Leipzig 1901, p. 99.
209- F. NIETZSCHE, Die fröhliche Wissenschaft, § 73, p. 430.
210- Ibidem.
211- P. DEUSSEN, Erinnerung, p. 100.



85

)ف�آ( 

وجرذان�  عن�كب  وُي�سميهم  الفال�سفة  على  م  يتهجيّ الذي  الرجل  هو  هذا 

ون اإىل جوقة  وحمريا، ويتفنيّ يف َرْمِيهم ب�أب�سع ال�ست�ئم ل ل�سيء اإليّ لأنهم ل ين�سميّ

اأتب�عه  اآكلي حلوم الب�سر. لكن العيب، واأقوله� بكل مرارة، لي�س فيه هو بل يف 

م  معليّ يكون  لكي  ت�أهيله  واأع�دوا  جديدة،  روح�  كتبه  يف  نفثوا  الذين  يه  بيّ وحُمِ

الب�سرية.[ 

كانوا  البداية  )يف  عليهم  به  م  وتكريّ ائه  لقريّ وَهبه  الذي  العظيم  الفل�سفي  اكت�سافه 

ره حتى التخمة، يف كل كتاباته  ارا(، يكريّ اء، وبعدما ُجنيّ اأ�سبحوا جي�سا جريّ اأربعة ُقريّ

العبيد(،  مالك  الر�ستقراطي،  )ال�سييّد،  النيّبيل  تعني  “خري”  كلمة  اأن  مفاده  تقريبا، 

ير”، تعني الو�سيع )العبد واملغلوب والعامل(. والإن�سان النبيل ماذا يفعل  وكلمة “�رشيّ

 زراد�ست؟ الق�ساء 
يّ

اأن يتعامل معه ح�سب نبي رون  ل�سديده الو�سيع؟ وكيف تت�سويّ

والحتقار، الدع�ض والرف�ض والفرتا�ض؛ هذه هي الو�سفة النيت�سوية. وكيف ل يحتقره 

وهو، اأي الو�سيع، من �ساللة الكالب: جبان، خائف، �سغري النف�ض، متذلل »الإن�س�ن 

.»
212

ل الكلب املُ�ْسَت�ْسلم للتيّنكيل، واملتزليّف املتو�سيّ

نيت�سه  لُكُتب  الفل�سفي  املحتوى  باأن  حكمُت  عندما  قطيّ  جحف 
ُ
اأ ومل  اأبالغ  مل  اأنا 

يقارب ال�سفر، لأنكم لو فتيّ�ستم يف كتب الفال�سفة من عهد �سقراط اإىل اليوم ملا وجدمت 

مثل هذا ال�سنف من التخمينات امل�ستهرتة الفظيعة. اأن يطلع علينا �سخ�ض يف القرن 

الع�رشين، وبينما كانت الب�رشية تطوي �سفحة العبودييّة ال�سائنة، لكي ُيعيد تلميع �سورة 

ر، فهذا ما ل  تلك املوؤ�س�سة الف�سيحة، عن طريق تداعيات فيلولوجية خاطئة وتاريخ ُمزويّ

م اأرواحنا.  مُيكن �سماعه ول قبوله لأنه ُيقذي اآذاننا وي�سميّ

رون عباراته العن�رشية، وَيقَبلون، ب�سدٍر رحب،  والنيت�سوييّون، دون خجل، يكريّ

روا يف الإهانة التي ُيلحقونها  متييزه بني اأخالق العبيد واأخالق الأ�سياد، دون اأن يتفكيّ

بكرامة الإن�سان.

النف�ض  ب�سقيّ  واأحاور  املُْقِرفة،  اخلزعبالت  هذه  مثل  قراءة  اأتابع  عني  ًبا  َغ�سْ واأنا 

نبيل،  �سخ�سا ي�سف الب�رش باأنهم كالب. لقد تفنيّ يف ابتداع األقاب م�سينة لالإن�سان الاليّ

212- ما ور�ء �خلري و�ل�شر، ن. م، § 260، �ض، 247.
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اه »طراز الإن�سان الكلب )die Hunde-Art von Mensch(«، وقال اإنه كذاب، ل  �سميّ

 Volk lügnerisch( كذابة  العامة  اإن  وقال  النا�ض،  عامة  على  ال�سفة  هذه  �سحب  بل 

الر�ستقراطيني جميعا.  عند  را�سخ  اإميان  »وهو  تعتربها كذلك  القليلة  القلة  لأن   ،)ist

.»
213

ى النبالء اأنف�سهم يف اليونان القدمي �سميّ انييّني” هكذا  “احلقيّ
اأن  قبيل  من  والالعلمية،  امل�سطنعة  الفيلولوجية  التاأويالت  تنهمر  هنا  ومن 

الت�سميات القيمية الأخالقية، حُتَمل حتما، على �سبيل ال�ستقاق »على الأفعال«، واأن 

اجلن�ض النبيل »يح�سب نف�سه ُمعييّنا للقيمة ول حاجة به اإىل َمن ي�ستح�سنه، وهو يقريّ “ما 

ي�رشيّ بي ُم�رشيّ يف ذاته” وَيِعي اأنه هو الذي ُي�سفي، اأول واأخريا، جَمدا على الأ�سياء: 

«. اإن�سان اأناين ل َينُظر اإليّ لنف�سه، ول يبدع القيم الأخالقية اإليّ حل�سابه، 
214

اإنه خالق القيم

للذات،  »اأخالقا كهذه هي متجيد  اإن  القوي، ويقول  الرجل  ونيت�سه مَيتيّ وميدح هذا 

ِبُقدرة تريد تدفيّقا، وتاأتي غبطة التوتيّر الأق�سى،  ياأتي ال�سعور بالمتالء،  يف ال�سدارة 

.»
215

والوعي ِبِغَنى يروم وهبا وبذل

عمال  عمل  اإن  وحتى  باأحد،  يبايل  ول  اجلميع،  من  ي�سخر  الطاغية  الوح�ض  هذا 

�ساحلا، فهو ل يق�سد به اخلري لالآخرين واإمنا اإر�ساء اأنانييّته؛ النيّبيل، يقول نيت�سه، ميكن 

اأن ُي�سعف اإن�سانا فقريا، لكنه يفعل ذلك ل بدافع الرحمة، بل »باندفاع يتوليّد من في�ض 

«. قلت باأنه وح�ض، لأن نيت�سه نف�سه هو الذي ي�سفه كذلك »ُيجليّ كل ما هو 
216

الُقدرة

�سارم وقا�ٍض«، اإنه فيكينغ ا�سكندينايف �سنديد، يتفاخر باأن اإلهه و�سع يف �سدره »َقلب� 

نٌف من الب�رش يعتزيّ »باأنه لي�ض جمبول  ق��سي� )ein hartes Herz … in die Brust(«؛ �سِ

«. ل مكان 
217

غر، فلن َيق�ُسو قلبه يوما على الرحمة ... َمن لي�ض له قلب قا�ٍض منذ ال�سيّ

اإذن للمروءة واخللق احل�سن والتوا�سع ونكران الذات، فالنبالء ال�سناديد »هم اأبعد ما 

ه عن الغر�ض عالمة  يكون عن تلك الأخالق التي تعديّ الرتاحم اأو الفعل الغريييّ اأو التنزيّ

.»
218

على اخُلُلقي

213- ن. م، �ض، 247 248.
214- ن. م، �ض، 248.

215- ن. م، ن. �ض.

216- ن. م، ن. �ض.

217- ن. م، ن. �ض.

218- ن. م، ن. �ض.
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، وكيف ينزلون اإليه، وهم فخورون  النبالء ل ينزلون اإىل مثل هذا املُ�ستوى املُتدينيّ

م�ساعر  من  النا�ض  عليه  اأجمع  ما  وَيزدرون  املوت،  حتى  الأغيار،  ُيعادون  باأنف�سهم 

اإن  ُتاه الأنداد.  اإليّ  ون بواجبات  الدافئ”، ول يقريّ “القلب  َي�سخرون من  التعاطف؛ 

ز على هذه اخلا�سية وميتدحها،  اأفراد ع�سابة هوؤلء ال�سعاليك، يجوز لهم، ونيت�سه ُيركيّ

يجوز لهم »ُمعاملة كائنات من مرتبة اأو�سع، اأي ُمعاملة كليّ غريب، كيفما اتيّفق اأو “كما 

.»
219

ي�ساء القلب”، من موقع ما وراء اخلري وال�رشيّ

اأما اأخالق العبيد فهي يف الطرف النقي�ض لهذه الأخالق القا�سية، َفُهم، اأي العبيد، 

حمتِقرون  ُمكبَّلون،  ون،  متاأمليّ َمقُموعون،  بون،  ُمغَت�سَ الب�رشية:  �َسْقط  �سيء،  كل  قبل 

قط من املتاع حينما يريدون اأن َيتاأْخلقوا،  لأنف�سهم، ُمتَعبون من احلياة. اإن هوؤلء ال�سيّ

ُيبدعون وح�سا من الأفكار واملواقف. فو�سعييّتهم الدنيئة تعلهم مت�سائمني »من و�سع 

الأقوياء،  يح�سدون   .»
220

ته برميّ وو�سعه  لالإن�سان  ا�ستنكار  عن  ورمبا   ، ككليّ الإن�سان 

وَي�سيقون ذرعا بف�سائلهم، ل يحتملونها، ويعتربون �سعادة النبالء زائفة. لكنهم ُيوهمون 

وُيزييّنون  مفاتنهم،  ُيربزون  فاإنهم  ولذلك  بوؤ�سهم،  ِلِن�سيان  الأخالق  برتياق  اأنف�سهم 

م الرتاحم،  ني: هنا ُيَكرَّ »ال�سفات التي ت�سلح لتخفيف عبء الوجود على كاهل املتاأمليّ

 .»
221

رب والجتهاد واخلنوع واللطف واليد اللطيفة املُ�سعفة والقلب الدافئ وال�سيّ

الفظيعة؟  الزندقة  هذه  ما  بواح؟  كفر  اأييّ  هذا؟  انحطاط  اأييّ  ِقيَم!  �سنيّاع  العبيد 

يد  م  ُيقديّ اأن  ال�ساحلة،  الأعمال  ي�ستح�سن  اأن  تراحم؛  بكلمة  النا�ض  اأو�سع  ه  َيتفويّ اأْن 

انحطاط  ال�ساعة،  القلب، فهذه عالمات  دافئ  لطيفا،  اأن يكون  للمحتاجني،  امل�ساعدة 

م  ر يوما ما يف التنعيّ خلقي وانحدار علمي ُمنقطعا النيّظري. والويل لالإن�سان ال�سوييّ اإن فكيّ

باحلرية، لأن »الرغبة يف احلرية، اأي الفطرة التي ت�ست�سفيّ دقائق ال�سعور باحلرية وال�سعادة 

تهم«. وَمن ِمنيّا يريد اأن  ل جزءا �سروري� من اأخالق العبيد وُخُلقييّ النابعة منها، ُت�سكيّ

ييّتهم. يكون عبدا؟ من منيّا يرغب يف التخليّق باأخالقهم؟ اإذن بُعدا للعبيد و�ُسحقا حُلرِّ

219- ن. م، ن. �ض.
220- ن. م، �ض، 250.

221- ن. م، ن. �ض.
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)ق�آ(

ف؟ وِمن اأييّ طينة  ر اأو ُمثقيّ  اأن� اأ�س�أل: اأهذا فيل�سوف؟ هل تنطبق عليه �سفة ُمفكيّ

ة؟  هو؟ م�ذا ع�س�ن� اأن َننتفع اأخالقي� من �سخ�س يهني الب�سرية بهذه الطريقة الفظيّ

الدميقراطي  النظ�م  اإن  قوله  و�سو�سيولوجي�   � فل�سفييّ به  ُيفيدن�  الذي  ال�سيء  م� 

 Blutvermischung von Herren und( احلديث �سببه هو خلط دم الأ�سي�د والعبيد

؟[ 
222

)Sklaven

ما القيمة النظرية التي ُيبلغنا اإياها بقوله اإن العبد َمغرور، واإن الغرور هو را�سب 

من روا�سب ُمكر العبد، واإنه ي�سعى اإىل ت�سليل الغري باإيهامهم اآراء ح�سنة حول نف�سه، 

واأن املراأة كذلك فيها روا�سب الغرور؟

 ،)der Rasse( رها لنا بقوله اإن الأ�سل والدم والعرق ما �سنف البيداغوجيا التي ميريّ

م يف حياة الإن�سان وتُثَبيّت طبعه ب�سورة نهائية، واأْن ل الرتبية ول التعليم قادران  تتحكيّ

على الرتقاء بالإن�سان، لأن التعليم يف املدار�ض هو فنيّ خداع، لإخفاء الأ�سل العامي 

.
223

املتوارث من اأجيال

من  كلها  والرحمة،  القتل  واجلنون،  وال�سجاعة  واجلهل،  العلم  والُقبح،  اجَلَمال 

م�سمولت الن�سان الأر�ستقراطي، اأما الإن�سان العامي، فال ينفع العقار يف ما اأف�سده 

الدهر. ومن هنا فاإن النبيل هو مالك كل �سيء عن جدارة، وهو بالتايل اأناين للغاية، 

وميار�ض اأنانييّته ال�رش�سة براحة بال حتى واإن اأدت اإىل اإخ�ساع الآخرين بالقوة الغا�سمة 

والت�سحية بهم يف �سبيل حتقيق م�ساحله. فعال، هذه النف�ض النبيلة »تَْقَبُل واقعة اأنانييّتها 

222- ن. م، § 261، �ض، 252.
223- ن. م، § 264، �ض، 258. »ل ميكن البتيّة اأن ل يحمل الإن�سان يف ج�سده �سفات اأهله وُميول �َسَلفه، مهما �سهد 
الظاهر �سد ذلك. تلك هي م�سكلة العرق. وعلى افرتا�ض اأن املرء يعرف اأمورا بخ�سو�ض الأهل فاإنها �ست�سمح له 

ييّق اأو الإ�رشار العنيد البليد على راأي خاطئـ  با�ستنتاجات ب�سدد الولد: اأمورا من نوع النهم الكريه اأو احل�سد ال�سيّ

ن دائما يف اجتماعها الطراز العامي ب�سحيح املعنى اإن اأمورا مثل هذه �ستنتقل اإىل الولد انتقال  خ�سائ�ض ثالثة تُكويّ

ن املرء وح�سب من اخلداع ب�سدد اإرث  الدم الفا�سد الذي ل مفريّ منه؛ وبوا�سطة اأح�سن تعليم واأف�سل تربية �سيتمكيّ

للرتبية  بد  ل  جدا،  ي  العاميّ اأعني  جدا،  ال�سعبي  ع�رشنا  يف  اآخر؟  هدف  من  اليوم  والتعليم  للرتبية  وهل  كهذا. 

قلبا وقالبا. ولو  املتوارث  ي  العاميّ اأن يكونا من حيث اجلوهر، فنيّ خداع، اخلداع عن الأ�سل، عن  والتعليم من 

كونوا  يني!  حقيّ »كونوا  انقطاع:  دون  من  يربيّيهم  من  على  وردد  انية،  باحلقيّ �سيء  كل  قبل  وَكَرز  ُمربيّ  اليوم  جاء 

فوا على �سجييّتكم!«، لكان �سيتناول هو الآخر واأعني اأييّ حمار فا�سل و�ساذج مثله عاجال اأم اآجال  طبيعيني! ت�رشيّ

ي �سيعود اأبدا«. تلك »املذراة« التي لهورا�سيو�ض كي يك�سح الطبيعة: وما النتيجة؟ اإن العاميّ
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بل  ف،  والتع�سيّ والكراه  بالق�سوة  اإح�سا�ض  دون  ومن  ا�ستفهام  عالمة  طرح  دون  من 

.» 224
تقبلها بالأحرى بو�سفها �سيئا يقوم على قانون الأ�سياء الأ�سلي

ق�سييّة  موا�سع  يف  يطوف  �ستيّى؛  خطابييّة  بُطرق  نف�سه  ر  ُيكريّ نيت�سه  فاإن  وهكذا 

عقل  دون  العن�رشية  قناعاته  علينا  ويق�ضيّ  ذاتها،  الرواية  با�ستمرار  د  ويرديّ يعود  ثم 

بينما ل يخلو  فائقة وغري م�سبوقة،  كاأنها حقائق جديدة  اأخالق، وينفثها  اأو  اأو منطق 

اأن  قالها مائة مرة، منذ كتاباته الأوىل،  الدنيئة.  كتاب من كتبه من هذه اخلزعبالت 

علينا  يعيد  وهنا  الب�رش،  من  دونه  ما  ي�سحق  اأن  هو  الأعلى  لالإن�سان  بالن�سبة  العدل 

ِبعْينه�  »العدالة  هي  ال�رش�سة  الأنانية  اأن  وهي  خمتلفة،  بَتْلوينة  الأطروحة،  نف�ض 

 .»)die Gerechtigkeit selbst(

ة هنا هي اأنه �َسَحَب معه حتى الأجرام ال�سماوية اإىل َوَحل الأنانية ال�رش�سة  لكن اجِلديّ

فاأفرز لنا �سطحة مذهلة، وتداعيات اأقرب اإىل الهذيان منه اإىل الفكر الر�سني. قال اإن 

بنف�ض  وتُخالطهم  واثقة  »بُخطى  ونُظرائها  اأندادها  ل بني  تتجويّ النبيلة  ال�سامية  الأرواح 

�سماوية  مليكانيكا  »وفقا  هنا:  الهذيان   .»
225

لذاتها تكنيّه  الذي  الرقيق  والحرتام  احلياء 

ها النجوم«، وكاأنه راقب النجوم اأو �ساءلها وا�ستمع اإليها، بينما زاَده  فطرية، تَعرف �رشيّ

، ل يتزحزح: »كليّ  ج زغلول النجار. والرجل ُم�رشيّ ِمن علم الفلك ل يفوق زاد املُهريّ

جنمة هي مبثل هذه الأنانية: اإنها حترتم ذاتها يف الآخرين ويف احلقوق التي تتنازل عنها 

تبادل الحرتام واحلقوق، بو�سفه جوهر كل  اأن  اأدنى �سك يف  ينتابها  ل�ساحلهم، ول 

 .»
226

خمالطة، ينتمي هو الآخر اإىل حال الأ�سياء الطبيعية

الت�سورات  وبا�ستخدام  البدائية،  الُكو�سمولوجيا  طريق  عن  نيت�سه،  فاإن  وهكذا 

الأنرثبومورفية، يريد اأن يقنعنا باأن اأنانية الأر�ستقراطيني تَعك�ض اأنانية الأجرام ال�سماوية 

ل  ال�سخ�سية  وم�ساعره  و�سعييّته  لنا  ي�سف  الرجل  هذا  اأن  واحلال  باأ�رشه.  والكون 

من  جمموعة  هي  بذاتها،  تعي  ول  ت�ستهي  ول  ت�سعر  ول  تعقل  ل  النجوم  لأن  غري، 

دها قوة اجلاذبية ل غري. ي�سف لنا كرهه  فقاعات الهيدروجني والغازات املختلفة، توحيّ

224- ما ور�ء �خلري و�ل�شر، § 265، �ض، 259.
225- ن. م، �ض، 259.

226- ن. م، ن. �ض.
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اأْعَلم  نف�سه  يعترب  ال�سيكولوجي )وهو  اإن  بقوله  للب�رش، وُيف�سح عن ذلك  ال�سخ�سي 

وبالتايل،   ،»
227

ال�سفقة اختناقه من  ال�سفوة »كرُب خطر  نفو�ض  �َسرب  كلما  �سيكولوجي( 

.»
228

الدواء »هو حاجته اإىل الق�سوة اأكرث من اأي اإن�سان �سواه

ا َحَد�ض الو�سع البائ�ض الذي يعي�سه هذا الن�سان الوح�سي،  لكنه يف الأخري، كاأمنيّ

ي حياته يف جحيم، ونهايته تعي�سة ُمفزعة.. ومرة اأخرى، فهو  �ض حقيقة اأنه يق�سيّ وحت�سيّ

العظماء.  الرجال  لكل  �سامل  اإىل منوذج  دها  وُي�سعيّ ال�سخ�سية،  نف�سه وتربته  ي�سف 

الفكري  التيّاآكل  هو  وم�سريهم   ،»
229

الَوَحل يف  غالبا  »يهيمون  الرجال  هوؤلء  فعال، 

.»
230

واجل�سدي لأن »الف�ساد، وهالك الإن�سان الأعلى والنفو�ض النادرة هي القاعدة

البطولة والق�سوة، ون�سد  لقد طلَب طوال حياته  نيت�سه كان كذلك:  وفعال م�سري 

به ذات يوم  ب نف�سه، وهذا العذاب املتعدد كما يقول »يوؤدي  الإن�سان الأعلى، فعذيّ

«. ول ينقذه من 
اإىل اأن يعادي قدره ويحاول تدمري ذ�ته، اأي اإىل اأن يف�سد بدوره231

هذا امل�سري التعي�ض، ل الفنيّ ول العلم ول احلبيّ الن�سوي، لأن املراأة التي حتب الرجل، 

 
ِ ِ
. نيت�سه، كعامل اعتقادا منها باأن احلب قادر على موا�ساة الب�رش، تُخطئ على طول اخلطيّ

ن من عدم جدوى احلب: »كم هو فقري  متيقيّ الب�رش،  ب�سيكولوجيا  �ض جدا  ُمتمريّ نف�ض 

ع وخُمطئ واأقرب اإىل  ، وكم اأن اأف�سل حبيّ واأعمقه هو عاجز وُمديّ  احلبيّ
يّ

وكم هو غبي

.»
232

الإهالك منه اإىل الإنقاذ!

اأو  باأدبي  هو  بفل�سفي، ول  هو  كتاب ل  ال�ساقة يف  اجلولة  هنا هذه  واأختم  اإذن، 

الآلهة  م  طيّ حُمَ اأقول:  الفظيعة،  وال�سوامل  الهوامل  من  م�سو�ض  خليط  واإمنا  �سعري، 

من  ن  وُمتيقيّ بالآلهة  موؤمن  فهو  احلقيقي،  وجهه  عن  اأخرى  ة  مريّ لنا  يك�سف  املَزعوم، 

وجودها، وُمقَتِنع اأي�سا من اأنها تَتفل�سف، وهذه ال�ستنتاجات يقول اإنها علمية، ودفعْته 

وبالتايل  احلقيقة،  بيّاق لكت�ساف هذه  ال�سيّ �سخ�سيا  كان هو  وقد  براهني عديدة.  اإليها 

يرى من واجبه اأن يزفيّها بكل غبطة اإىل اأ�سدقائه، الذين ي�ساركونه يف اإميانه بالآلهة، ل 

227- ن. م، § 269، �ض، 262. 
228- ن. م، �ض، 262.
229- ن. م، �ض، 264.

230- ن. م، �ض، 262..
231- ن. م، �ض، 263.

232- ن. م، ن. �ض.
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ة بالفل�سفة، يبدو الأمر يل، يف حد ذاته،  اإىل الفال�سفة امللحدين: »اأن تكون الآلهة ُمهَتميّ

ا بينكم،  تديدا ل يخلو من احلرج، وقد يثري الرتياب يف اأو�ساط الفال�سفة بالذات، اأميّ

 .»
233

يا اأ�سدقائي، ف�سيكون هذا التجديد اأكرث قبول

موؤمن،  اإن�سان  لأنه  ية لعرتا�ساتهم،  اأهميّ اأية  ُيعري  بالفال�سفة، ول  يعباأ  لكنه هو ل 

ا من اأن الآلهة حاذقة اأثناء تفل�سفها »يف ال�سحك بطريقة جديدة وما فوق  ن جديّ وُمتيقيّ

التهكم،  حتب  »الآلهة  ذلك:  من  واأكرث  اجلدية«.  الأمور  كليّ  ح�ساب  وعلى  ب�رشية، 

«. و�سليّملي على 
234

وحتى خالل الطقو�ض املقد�سة، ل تقوى على المتناع عن ال�سحك

الفيل�سوف قاتل الإله. 

)ك�آ(

ف�أخرج كت�ب� ف�ق  ة و�سرامة،  دقيّ اأكرث  اأن يكون  اأراد  الأخالق   يف جيني�لوجي� 

. ف�لرجل يعود جمددا لتربير الكذب، وميدحه بل  فيه �سن�ع�ت م� وراء اخلري وال�سريّ

يه كذب�.[ يجعل منه، هو والق�سوة والتعذيب، ف�سيلة، ولكن ال�سدق ي�سميّ

 وقد اأقدم على قلب هذه احلقيقة، فقط لغاية القول باأن الكذب )اأي ال�سدق( 

عف اإىل مزييّة، والعجز اإىل طيبة، وال�سفالة اإىل توا�سع،  هو امل�سوؤول عن حتويل ال�سيّ

واخل�سوع اإىل طاعة، واجُلنب اإىل �سرب، والعجز عن النتقام اإىل ترفيّع عن النتقام، 

يف  تتمثل  الف�سائل  اإن  قالوا  الذين  التاريخ  يف  الأخالقيون   .
235

الإ�ساءة عن  �سفح  اأو 

وبكالمه  كعادته  ي�سميهم،  وال�سفح،  والت�سامح  وال�سرب  واملُ�ساملة  والطيبة  التوا�سع 

رين واأ�سحاب اأذهان بليدة«. اجلارح، بوؤ�ساء »ُمَهْمهمني ومزويّ

ل يتكليّم ول يكتب �سيئا دون اأن يكون هدفه الأوحد هو �سحق ال�سعفاء والعالء من 

الأقوياء، ولفظ “�سعفاء” هو ا�سم جن�ض ي�سميّ حتته: الطبقة ال�سغيلة، وال�سرتاكيني 

والدميقراطيني الفال�سفة، وعلم�ء الطبيعة، الفيالنرثوبيني؛ وعبارة اأقوياء كذلك، 

احني.  هي ا�سم جن�ض ي�ستمل على كبار املجرمني، القتيّالني، الق�ساة الغزاة ال�سفيّ

233- ن. م، § 295، �ض، 279.

234- ن. م، § 294، �ض، 278.

235- نيت�سه، جيني�لوجي� الأخالق، ترجمة حممد الناجي، اإفريقيا ال�رشق، الدار البي�ساء I، § 14 ،2006، �ض، 38. 
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ال�سبيّاق يف  نف�سه  به ويجعل من  يتباهى  الذي  املقلوب  التمييز  وانطالقا من هذا 

اكت�ساف ف�سائل هذا ال�سنف من الوحو�ض، بينما نعلم اأن اأول من قال بها هو كاليكال�ض 

ال�سف�سطائي، اأقول هذا التمييز هو �رشيّ اأفكار نيت�سه، وحمور موؤلفاته ال�رشيرة. ي�سف 

للنوع  حافظة  ف�سائل  باأنها  ة  النرييّ العقول  واأ�سحاب  الأخالقيون  اأجمع  التي  الأعمال 

كيف  »يعرفون  ماهرون  �َسَحرة  هم  قائليها  واأن  للحقائق،  قلب  باأنها  ي�سفها  الب�رشي، 

.»
236

واد احلالك اإىل بيا�ض احلليب والرباءة لون ال�سيّ ُيحويّ

نون يجب  حرة هو: “احذرهم”، ومبا اأنهم متعفيّ الت�رشيّف الوحيد مع هوؤلء ال�سيّ

العبارات  هي  هذه  نيت�سه،  منطق  هو  هذا  الكريهة.  رائحتهم  من  الأنف”  “اغالق 
الر�سيقة التي ي�ستخدمها با�ستمرار يف ُكتبه.

ل من جيني�لويج� الأخالق، متثالن مانيفا�ستو  الفقرتان 14 و15 من املبحث الأويّ

كره الب�رش، مانيفا�ستو العداء لل�سعفاء واحتقار الب�رشية املقهورة املُ�ستَغليّة، يف اأ�رش�ض 

م الالذع واخلطابة، لكن حمتواه الفل�سفي �سفر. معانيه، حُمليّى بالتهكيّ

ُمواٍز  قامو�ض  اختالق  الكلمات،  معاين  َك�رْش  لذاتها:  م�ساوية  دائما  هي  الَعملييّة 

نقي�ض، قلب احلقائق عن ق�سد، وتزوير البديهيات الأخالقية املعلومة للجميع: الأ�سوياء 

هم بل الظلم املُمار�ض  ون ما يطلبونه ثاأر�، بل انت�سارا للعدالة، ل يكرهون عدويّ ل ُي�سميّ

عليهم، ما يوؤمنون به لي�ض النتقام اأو ن�سوة النتقام احللو )الأحلى من الع�سل، كما 

قال هومريو�ض(؛ والآخرون الذين يجب عليهم حمبيّتهم لي�سوا هم اإخوتهم يف احلقد، 

. لكن اأمل َيُقل 
237

بل اإخوتهم يف الإن�سانية، وكل ال�ساحلني والعادلني على ظهر الأر�ض

نيت�سه اإن ال�ساحلني والعادلني هم اأحقر النا�ض يف العامل، واأكرثهم كرها للحياة؟ فالرجل، 

لكي يخلط الأوراق، وُيخفي وجهه ال�رشير القا�سي، ولكي ي�ستقطب الغا�سبني على 

يحني  يوم  احل�ساب،  يوم  تعاليم  امل�سيحية:  التعاليم  يعار�ض  باأنه  يوحي  الكلريو�ض، 

وقت حكم ال�ساحلني ال�سعفاء »وقت ملكوت الرب. ويف انتظار ذلك ها هم يعي�سون 

.»
238

على الميان واحلب والأمل

236- ن. م، �ض، 39.

237- ن. م، �ض، 39.

238- ن. م، �ض، 40.
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، ل َيعنيه الدين 
239

واحلال اأن ال�سعفاء هم ال�سوكة العالقة يف حلق نيت�سه منذ �سبابه

على  والدليل  ودع�سهم،  ال�سعفاء  اق�ساء  هو  يَعنيه  ما  كل  الإكلريو�ض،  ول  الله  ول 

ذلك اأن يف الفقرة 16، يهني الثورة الفرن�سية التي هي عنوان التخل�ض من الدين والله 

قت  والإكلريو�ض، ويعتربها انت�سار اليهودية من جديد على الأ�سياد الرومان: »لقد حقيّ

خالل  من  الكال�سيكي  املثال  على  وجذريا،  حا�سما  ن�رشا  جديدا،  ن�سرا  اليهودية 

 .»
الثورة الفرن�سية240

اأراأيُتم اإىل اأي حديّ و�سل به تزوير احلقائق؟ هذا الت�سليل املق�سود، وهذا التيّزوير 

�ض يف ذهن هذا الكاتب؟ ب�رشبٍة ع�سوائية انحدرت الثورة الفرن�سية  الفظيع الذي يع�سيّ

الدين  وعلى  امل�سيحية،  على  �سعواء  اأنف�سهم، حربا  امل�سيحيني  باعرتاف  كانت،  التي 

بب يف حنقه على الثورة الفرن�سية هو  روا اأن ال�سيّ عموما، اإىل انت�سار لليهودية. وت�سويّ

القرنني  نبالء  اأوروبا،  يف  النبالء  اآخر  »انهيار  امل�سيحيون:  مه  يقديّ الذي  ال�سبب  نف�ض 

«. وَمن يقول النبالء، 
241

ال�سابع ع�رش والثامن ع�رش، حتت �رشبات غرائز احلقد ال�سعبية

يقول الرجعية الدينية، وبالتايل ال�ستغالل اجل�سدي والقهر النف�سي، لأن اأكرب حليف 

ون العامة باأفيون الدين لكي يبقوهم يف  للنبالء وطبقة املاُلك هم الإكلريو�ض الذين مَيديّ

حالة طاعة وخنوع لأ�سيادهم. 

اجلميل  الزمن  ذاك  على  يتح�رشيّ  لكي  املزعوم  الإله  وقاتل  الأديان  م  حُمطيّ وياأتي 

�ض  تقويّ اأن  قبل  الرعية،  على  املطلقة  �سلطتهما  ميار�سان  والكهان  النبالء  فيه  كان  الذي 

دها نابليون  الثورة الفرن�سية هذا النظام العبودي. ولكنه َي�سَعد بال�رشبة القا�سمة التي �سديّ

للدميقراطية واإر�سائه ديكتاتورية ق�ست على نظام اجلمهورية ولحقت املفكرين الأحرار. 

نيت�سه ل يهمه هذا التقهقر يف جمال احلريات اأو الق�ساء على �سلطة العدد الكبري )يعني 

حدثا  ال�سغري(،  العدد  ِميَزة  يها  )ُي�سميّ الواحد  الفرد  دكتاتورية  يعترب  بل  الدميقراطية(، 

عا و�ساحرا، وكعالمة اأخرية لظهور القائد الفذ نابليون »ذلك الرجل الفريد  نقي�سا، مرويّ

 .»
242

دت فيه م�ساألة املث�ل الأر�ستقراطي يف ذاته ر عن زمانه، والذي جت�سيّ واملتاأخيّ

239- انظر بخ�سو�ض هذه النقطة: حممد املزوغي، نيت�سه والفل�سفة، من�سورات كارم ال�رشيف، تون�ض 2010، �ض، 
.120 - 117

240- نيت�سه، جيني�لوجي� الأخالق، I، § 14، �ض، 42.
241- ن. م، �ض، 43.
242- ن. م، �ض، 43.
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الأعلى  والإن�س�ن   )Unmensch( الالاإن�س�ن  ح�سيلة  كان  النهاية،  يف  نابليون، 

)Übermensch(، واأن يكون املرء وح�سا، اأو �سييّدا قا�سيا، فهذا بالن�سبة لنيت�سه اأرقى 

يياأ�سوا  ل  باأن  ائه  قريّ اإىل  ر�سالة  ير�سل  فهو  ولذلك  يكت�سبها.  اأن  ميكن  ف�سيلة  واأجمل 

فيه »احلريق  ما، حيث �سرنى  يوما  بقدومه  اأ  ويتنبيّ القتيّال،  الديكتاتور  ا�ستعادة هذا  من 

ة بعد اأن ظل حبي�سا ملدة طويلة«. واملهمة امل�ستقبلية لنيت�سه  القدمي ي�سطرم مبزيد من احلديّ

.
243

واأتباعه، هي امل�ساهمة يف تهيئة جويّ روحي مالئم لعودة هذا الطاغية امل�ستبد

م هذه الفظاعات، وُيدجمها يف برامج اجلامعات،  الأغرب اأن نيت�سه يريد اأن يعميّ

وخ�سو�سا يف كليات الفل�سفة، بو�سع كتابه هذا حتت ذمة الفال�سفة. ول اأدري هل يطرح 

ذلك ب�سبيل الدعابة اأو عن جد. اقرتاحه كالتايل: »ُي�ستَحبيّ اأن تتوىليّ كلييّة للفل�سفة، من 

خالل �سل�سلة من املباريات الأكادميية، نَ�رْش الدرا�سات عن تاريخ الأخالق، ورمبا يكون 

«. والأدهى اأنه يقرتح حتى مو�سوع املباريات 
244

هذا الكتاب ُدفعة قوية يف هذا التاه

ويقرتح  مباريات،  م  منظيّ ي�سبح  لكي  فيل�سوفا  يكون  اأن  عن  وكفيّ  اجرائها،  وطريقة 

ُح ال�سوؤال التايل:  حتى نوع الكويْت�ض املطلوب: »ويف انتظار حتقيق هذه الرغبة اقرَتِ

فقط  يكتفي  ول  الأخالقية؟«.  الت�سورات  بتاريخ  يتعلق  فيما  الل�سانيات  تفيدنا  مباذا 

بالفال�سفة والفيلولوجييّني، بل اإنه يطلب اأي�سا من علماء الأحياء والأطباء اأن ينظموا اإىل 

جوقته “اأن نك�سب يف �سفيّ درا�سة هذه امل�سائل فيزيولوجييّني واأطبيّاء”. ونيت�سه ِمن 

ع الأدوار واملهمات، هو الذي مل يدر�ض  اأعلى ُيراقب هذا اجلي�ض من ال�سغالني ويوزيّ

�ض فيها، ومل َيقم بامتحان واحد يف كلييّاتها. ورغم  يف حياته قط الفل�سفة، ومل يتخ�سيّ

ذلك، يعطي تعليمات واإر�سادات ويقرتح حتى كيفية الإعالن عن نتائج الكويْت�ض: »يف 

.»
245

هذه احلالة اخلا�سة، ميكن اأن نرتك للفال�سفة دور الو�ساطة والعالن عن النتائج

التهريج العالمي، الرجل ميلك تر�سانته الأخالقية امل�سادة،  لكن، بعيدا عن هذا 

نها باألوان خمتلفة من كتاب اإىل اآخر، لكنها تبقى  وهي تر�سانة يكررها با�ستمرار، يلويّ

ثابتة. العنف، وال�ستغالل، واحلقد، هي م�ساعر �ساحلة بيولوجيا واجتماعيا، بل ف�سائل 

243- الن�ض النيت�سوي جاء على �سكل جمموعة من ال�ستفهامات، لكن ميكن حد�ض اأنه يرغب يف حتقيقها، والأ�سئلة 
حتمل يف ذات الن�ض اأجوبتها: »هل كانت تلك بداية النهاية؟ ... األن نرى احلريق القدمي ي�سطرم يوما ما مبزيد 

من احلدة، وبَعد اأن ظل حبي�سا ملدة طويلة؟ بل األ يجب علينا اأن نرغب يف هذا رغبة ملحة؟ بل اأن نريده؟ األ 

ينبغي علينا اأن ن�سهم فيه«

244- ن. م، �ض، 45.
245- ن. م، ن. �ض.
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العنيف،  العدواين  الن�سيط،  الإن�سان  »يبقى  النا�ض:  عامة  ف�سائل  من  اأجمل  اأخالقية 

 .»
246

اأقرب كثريا اإىل العدالة من الن�سان الرتكا�سي

»ميتلك  واأنبل  واأ�سجع  اأقوى  لكونه  نظرا  العدواين،  العنيف  الفج  الإن�سان  هذا 

ذاتهما  عدالة يف  هناك ظلم ول  لي�ض  ال�سمري«.  يعاين وخز  الذي  من  اأف�سل  �سمريا 

»فاملخالفة واخلرق وال�ستغالل والتدمري ل ميكن اأن تكون ظلما اأبدا«. ملاذا؟ لأن احلياة، 

اأي حياة الغريزة احليوانية، »تعمل يف اأ�سا�سها باملخالفة واخلرق وال�ستغالل اأو التدمري، 

.»
247

بحيث لن ن�ستطيع ت�سورها وهي تعمل بخالف ذلك

)لآ(

ال�سوابط  كل  املفرت�سة،  واحليوان�ت  الكوا�سر  ه�  حتتليّ التي  الأدغ�ل  هذه  يف   

الدولة  ذلك  يف  مب�  مُمِيتة  تقييدات  والقوانني  موؤبدا،  �سجن�  تغدو  الأخالقية 

دولة  �سوى  القانون  دولة  تكون  لن  البيولوجيا  نظر  وجهة  »من  لأن  وموؤ�س�س�ته�[، 

اأن  اإليّ  متلك  ل  دولة  ال�سلطة،  اإىل  متيل  التي  احلياة  لإرادة  تقييد جزئي  مبا هي  ا�ستثناء 

تكون تابعة للهدف العام لهذه الإرادة كواحدة من و�سائلها اخلا�سة، اأي كو�سيلة خللق 

وحدات قوة تكون دائما اأكرب«. 

ث عنها را�سد الغنو�سي، زعيم الرهابييّني، وهو حاكم  اإنها فكرة التدافع التي حتديّ

ل اآلف ال�سبان للقتال يف �سوريا من اأجل حماية اإ�رشائيل، وهو  تون�ض احلايل الذي رحيّ

يطبيّق مبداأ نيت�سه هذا: ال�سيا�سة مبنية كلها على التدافع، وبالتايل ترويع النا�ض نف�سيا 

اأو  املتظاهرين،  روؤو�ض  لته�سيم  الهراوات  با�ستخدام  وج�سدييّا  ال�سائعات،  باختالق 

اغتيال املعار�سني، )كما اغتال الإ�سالميون التون�سيون ثالثة معار�سني كبار، اأ�سهرهم 

التدافع  مفهوم  يف  تربيرا  لها  تد  الأعمال  هذه  كل  اأقول  بالعيد(،  �سكري  الي�ساري 

الإ�سالمي. واإذا كنتم يف ريب، فما عليكم اإليّ اأن تعودوا اإىل القراآن، الذي �رشيّح بهذا 

املبداأ: )ولول دفع اهلل النا�ض بع�سهم ببع�ض ...(. 

لم  حيث العدوانية وال�رشاع والتقاتل، فثمة نيت�سه، وحيث الرحمة والتاآخي وال�سيّ

الجتماعي و�سيادة القانون فثمة اأعداء نيت�سه. فعال، ينتف�ض �سد فكرة „نظام قانوين 

246- ن. م، �ض، 64.

247- ن. م، �ض، 65.
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ولإن�ساء  ال�رشاع،  حدة  لتخفيف  عقالنية  ت�رشيعات  العامل“،  عرب  ال�سيادة  له  تكون 

واحتقار  العن�رشية  لنف�سه:  ُم�ساٍو  دائما  وال�سبب  مبتذلة،  باأنها  ي�سفها  عادل،  جمتمع 

م التناف�ض على ال�سلطة،  اغ لو�سع �سوابط تُنظيّ الب�رش. القانون، ل يجب مبدئيا اأن ُي�سَ

�ض لنظاٍم  ة العنف املتوليّد عنه، وعلى وجه اخل�سو�ض، ل يجب اأن يوؤ�سِّ وتخفيّف من حديّ

»يكون مطابقا ل�سيغة دوهرينغ املبتذلة لل�سيوعية وقاعدة تعترب كل الرادات مت�ساوية«. 

لكن ت�ساوي الب�رشية، وال�سيوعية باأي �سكل كانت، وت�رشيع قوانني ت�سبط الغرائز، يف 

نظر نيت�سه، هي معاداة فظيعة للحياة، ل بل كارثة انرثبولوجية ل ميكن تخييّلها: »عامل 

و�سبيال  ال�سجر،  دالة على  م�ستقبل، وعالمة  واعتداء على  ودماره،  الإن�سان  انحالل 

.»
248

ملتوية نحو العدم

ية والعقالنية، ويف درا�سة الطبيعة اأو  م بالن�سبة لنيت�سه ل يتمثل يف متتني احلريّ التقديّ

د من قوتك على ح�ساب  ت�رشيع قوانني اإن�سانية متح�رشة، ل اأبدا، التقدم هو اأن تُ�سعيّ

غريك، اأن تكت�سح ف�ساءه احليوي، وتغزوه، وت�سحقه بالكامل. ولتربير هذه الوح�سية 

 .
249

فهو ي�ستعمل منطق الفيزيولوجيا اخليالية امل�سطنعة من راأ�سها اإىل اأخم�ض قدميها

على  اأحدها  يربو  حيث  الإن�ساين،  اجل�سد  يف  الأع�ساء  حالة  مع  بالتنا�سب  اأنه  ذلك 

م احل�ساري والجتماعي ُيقا�ض  ح�ساب الآخر )فيزيولوجيا نيت�سه اخليالية(، فاإن التقديّ

ه� من  والت�سحية ب�لإن�س�نية كليّ اأجله،  اأن تتميّ من  »مبجموع الت�سحيات التي يجب 

 .»
اأجل تك�ثر �سنف واحد من الرج�ل الأكرث قوة، �ستكون تقدم� ب�لفعل250

اإذن، ُعدنا اإىل نف�ض الهول، اإىل نف�ض فيلم الرعب: اإبادة جماعية من اأجل احلفاظ 

طريق  عن  ويربر  بل  ويتباهى،  جهارا،  يدعو  الذي  الرجل  وهذا  خُمتارة.  قلة  على 

الفيزيولوجيا، قتل الب�رش بكل راحة بال، اأ�سبح اأعظم فيل�سوف يف العامل. ل يريد اأن 

يعرف اأو ي�سمع اأي �سيء عن افرتا�سات العلماء حول املادة واحلركة، ول عن العدل 

248- ن. م، �ض، 65.
249- هذه فيزيولوجيا نيت�سه: »وحتى داخل اجل�سم الواحد ل يكون الأمر خمتلفا، فمتى منا املجموع ب�سكل حم�سو�ض 
تغرييّ معنى كل ع�سو، ويف بع�ض احلالت قد يكون تََلف الأع�ساء اجلزئي اأو نق�سها )بتخريب الأع�ساء الو�سطى 

مثال( عالمة على ازدياد القوة وال�سري نحو الكمال. اأق�سد اأنه حتى حالة عدم ال�ستعمال اجلزئي لالأع�ساء، اأو 

تَلفها وانحالل خالياها، اأو فقدانها املعنى والفائدة، باخت�سار اإن موتها يدخل �سمن �رشوط تقدم حقيقي، تقدم 

ه نحو امتالك �سلطة اأكرب ويتميّ دائما على ح�ساب عديد من القوى الدنيا«. يتخذ دائما �سكل اإرادة وتوجيّ

250- ن. م، �ض، 67.
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اإرادة  تقبيّلهم »نظرية  املحدثني على عدم  يوؤنب  بل  ة وامل�ساواة والدميقراطية،  والأخويّ

 .»
القوة املتمظهرة يف كل الأحداث251

وتف�سريه لهذا التعنيّت هو تخنيّث اأحا�سي�ض الإن�سان احلديث عن طريق الدميقراطية 

التي ت�ساوي بني املواطنني وت�سع احلاكم يف نف�ض م�ستوى املحكوم. الأنكى من ذلك 

هو اأن مناه�سة ديكتاتورية الفرد، اأو بعبارات نيت�سه »النفور من كل َمن ياأُمر اأو ُيريد 

ى جمال ال�سيا�سة لكي َينفذ  ر، هذا املزاج الدميقراطي، هذا الكره لل�سلطان« تعديّ التيّاأمُّ

لتبنيّيها  ت،  العلوم وانحطيّ الفيزيولوجيا، فخربت  ال�سحيحة وعلوم  العلوم  حتيّى يف 

.
252

الأفكار الدميقراطية

لكن بالن�سبة لنيت�سه، وهو مقتنع براأيه اأ�سديّ القتناع، مبادئ العلوم الفيزيائية، وكل 

و�سيعة،  خاطئة،  هي  الدميقراطيون،  هوؤلء  اكت�سفها  التي  الفيزيولوجية  رات  الت�سويّ

ف  ِ »وتَ�رشْ احلياة،  يف  والهيمنة  القهر  اإرادة  وهو  حموريا،  عامال  تُغييّب  لأنها  و�سوقية 

عن نظرهم رفعة القوى التلقائية والعدوانية والغ�زية التي تُعطي معنى جديدا ووجهة 

العليا  الوظائف  �سيادة  ينكرون  وبهذا  له،  نتيجة  التكييّف  يكون  جديدة و�سكال جديدا 

 .»
253

للج�سم التي تظهر فيها اإرادة احلياة، ب�سكل فعال ومهذب

)م�آ( 

كل �سيء، يف ن�سق نيت�سه، يجب اأن يقود اإىل اإرادة القوة، اأن ي�سلك طريقه اإىل 

العنف والت�سلط والهيمنة والقمع والبط�س وغي�ب ال�سمري، واإليّ ف�إنه� التع��سة 

له  نيت�سه،  لأن  املحمود،  ولي�س  املذموم،  اجلنون  واجلنون؛  النحط�ط  والدم�ر، 

نوع�ن من اجلنون: حممود ومذموم.[ 

اأخالق  عن  الإن�سان،  لأخيه  الن�سان  حمبيّة  عن  املتوليّدة  املفزعة  الكارثة  وتخييّلوا 

ال�سمري: »اأوه! يا له من حيوان كئيب وجمنون هذا الإن�سان! تراه ين�ساق وراء خيالت 

251- ن. م، ن. �ض.
الدقيقة،  العلوم  اإىل  اليوم  يت�سليّل  اأنه  بحيث  بة  مهذيّ جديّ  لية  تعقيّ مظهر  بالتدريج  »اتيّخذ  نيت�سه  يقول  النفور  هذا   -252
منهما  ب�رشقته  طبعا،  بهما  ي�رشيّ  والبيولوجيا، وهو  الفيزيولوجيا  �سييّد  �سار  قد  واأح�سبه  املو�سوعية يف ظاهرها، 

الدرجة  بفعالية من  اأي  بالتكييّف،  يقولون  املزاج  اأ�سحاب هذا  اأ�سبح  وقد  الفاعلية.  ر  ت�سويّ اأ�سا�سيا هو  را  ت�سويّ

باأنها تكييّف داخلي يكون دائما مالئما  فوا احلياة نف�سها  الثانية، يعني جمرد قابلية رد الفعل، وف�سال عن ذلك عريّ

للظروف اخلارجية«.

253- ن. م، �ض، 67 68.
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د ما يتميّ َمنعه  غريبة وم�سادة للطبيعة، وراء نوبات من اجلنون، وراء فكرة حيوانية مبجريّ

قليال من اأن يكون حيوانا فاعال! ... اإذا اأْمعنيّا النظر يف هذه الهاوية فاإننا ن�سعر بكاآبة 

ُمظلمة تغمرنا، كاآبة موجعة ومزعجة، ولذلك يجب اأن جُنرب اأنف�سنا على البتعاد عن 

والذي ل  النا�ض،  ف�سادا يف  يعيث  مر�ض  اأب�سع  اأمام  اأننا  فيه  �سك  ما ل  امل�سهد.  هذا 

يزال قادرا على اأن ُي�سمع، يف ليل العذاب والعبث هذا، دوييّ �رشخة احلب، �رشخة 

النخطاف املُ�ستعلة بالرغبة، �رشخة اخلال�ض عن طريق احلب، فاإنه �سيويل هاربا وقد 

متليّكه الرعب، ولكن مل يعد هناك اليوم َمن ي�ستمع لهذا. هناك يف الإن�سان كثري من 

 .»
الأ�سياء املُخيفة، وقد كانت �لأر�ش ولأمٍد طويل، م�ست�سفى للمج�نني254

والرحمة  للمحبيّة  نيت�سه،  قامو�ض  يف  مرادف،  وهو  املَْذُموم،  اجلنون  هو  هذا 

ا اجلنون املحمود، فهو العك�ض متاما. وَمن ُيعليّمنا اإياه؟ وَما  والإخال�ض، وال�سمري؛ اأميّ

ر الإله:  �ض يف ت�سويّ هي الت�سورات التي متَْظهرت فيها قيمة هذا اجلنون؟ امل�ساألة تتلخيّ

، يقود اإىل اجلنون والجرام والنحطاط؛ اإله قتيّال قمة الإن�سانية،  ر اإله حُمبيّ وخرييّ ت�سويّ

ويكفي توجيه نظرنا اإىل اآلهة الغريق، اإىل اأولئك الرجال النبالء وال�سامني »الذين كانوا 

ن من ذلك. وامليزة الكربى لهوؤلء  «، حتى نتيقيّ
255

يوؤليّهون اجلانب احليواين يف الإن�سان

اليونانيني اأنهم اأغرقوا اآلهتهم يف وحل الرذيلة، ا�ستخدموا اآلهتهم يقول نيت�سه »حلماية 

 .»
256

ية اأرواحهم اأنف�سهم من ال�سعور بالذنب، وليكون لهم احلق يف التمتيّع يف �ِسْلم بحريّ

لهم  الذين  املرعبني  الرائعني  الأطفال  »هوؤلء  عباده  جلنون  يفرح  اليونانيني  واإله 

كل  بل  بتاتا،  عليهم  يحقد  ل   ،»
257

ال�سبيل هذا  يف  بعيدا  �سوطا  قطعوا  قد  اأ�سد  قلب 

“كم هم جمانني”. »فاجلنون  القول:  ال�سيئة،  اأعمالهم  ي�ساهد  ما يدور بخلده، وهو 

الأكرث  املرحلة  اإغريق  يقبله كل  كان  ما  العقل، هذا  �ض يف  الت�سويّ من  و�سيء  والغباوة 

له نيت�سه على  قوة و�سجاعة كتف�سري لأ�سل كثري من الأ�سياء القاتلة«. وهذا التف�سري ُيف�سيّ

التف�سري امل�سيحي، الذي ُي�سنيّف الرذائل يف باب الإثم اأو اخلطيئة الأ�سلية، بينما نيت�سه 

ي�سعه يف باب اجلنون املحمود: »اجلنون ولي�ض الإثم! اأتفهمون؟«. ومبا اأن اجلنون، عند 

نيت�سه، هو ف�سيلة، فال يجوز النظر اإىل ال�رشور على اأنها م�ساوئ.

254- ن. م، II § 22، �ض، 80.
255- ن. م، § 23، �ض. 80.

256- ن. م، ن. �ض.
257- ن. م، �ض، 81.
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�ض عدويّ للحياة، وبالتايل فاإن  وكليّ من يرف�ض العنف، ويدعو لل�سلم هو مغرور متحميّ

نيت�سه لإعادة الأ�سياء اإىل ن�سابها وت�رشيح الغرائز احليوانية يف الإن�سان، ل يرى اأمامه اإليّ 

خمرجا واحدا: بروز �سنف اآخر من الأرواح التي »ل جندها يف ع�رشنا«. وموا�سفات 

ْتها احلرب  هذه الأرواح ل تختلف عن موا�سفات ارهابييّي داع�ض والقاعدة: »اأرواح َقوَّ

 .»
258

الأمل ل  وحتميّ اخلطر  ومواجهة  واملغامرة  الغزو  عن  لها  غنى  ل  واأ�سبحت  والنيّ�رش 

د على هواء الأعايل القار�ض، على امل�سي  تدريبات قا�سية يف اأماكن وعرة: »يلزمنا التعويّ

حتت الأمطار وعلى اجلليد، وعلى ت�سليّق اجلبال، اإين اأق�سد ذلك بكل معانيه«. 

وباجلملة، الإرهابي تلزمه �سحة رييّانة لكي يقوم مبهامه احلربية، ونيت�سه يتح�رشيّ على 

فقدانها يف ع�رشه. لكن هذا ل يعني اأنه يائ�ض، بل يتوقيّع بروز هذا ال�سخ�ض يف ع�رٍش 

غري بعيد عنه: »يف زمن اأ�سلب من هذا احلا�رش املتهافت واملُرتاب يف نف�سه، ل بديّ اأن 

ياأتينا الإن�س�ن املُخليّ�س الذي يحبيّ كثريا ويزدري كثريا، العقل اخلاليّق الذي �ستم�سي 

النا�ض  �سي�سيئ  الذي  الإن�سان  املَاوراء،  وكل  الهوام�ض  كل  عن  بعيدا  الدافعة  ته  قويّ به 

ق هو يف هذا الواقع وين�سغف به  فهم وحدته ويعتربونها هروبا من الواقع، بينما �سيتعميّ

ليعود اإلينا يوما، حني يعود اإىل النور، ليخلق هذا الواقع ويرفع عنه اللعنة التي اأثقله 

بها املثل الأعلى احلايل. هذا الإن�سان امل�ستقبلي الذي �سيخليّ�سنا من املَثل احلايل وما قد 

ينتج عنها بال�رشورة، من ال�سمئزاز الكبري ومن اإرادة العدم والعدمية، الذي �سيكون 

ة �ساعة منت�سف النهار و�ساعة القرار احلا�سم، حمرر الإرادة الذي �سيعيد للعامل غايته  َدقَّ

ولالإن�سان اأمله، هذا امل�سيح الدجال الذي يقف �سد العدمية، هازم الرب والعدم، ل 

.»
259

بديّ اأن ياأتي يوما

اأ مبو�سليني وهتلر )وبَْعِدييّا باخلليفة البغدادي الذي  وهكذا فاإن “الفيل�سوف” يتنبيّ

ت�سبيّبا  اللذان  الب�رشية،  احي  ب�سفيّ الفل�سطينيني(  ار  وباأرييل �سارون جزيّ املو�ساد،  �سنعته 

يف قتل 25 مليون رو�سي، وتدمري قرى ومدنا مبا فيها من ب�رش وحيوانات و�سجر وحجر.

 ،)Fouillée( األفريد فوييه اإعجاب نيت�سه بالإن�سان القوي ال�رشير، كما يقول  اإن 

يعني الإعجاب بجميع القوى العدوانية. فال�رشاع والعنف هما على اأية حال اأ�سا�ض 

م ثابت يف فل�سفته. فهو يرى اأن النمويّ ينت�سب اإىل مفهوم  نظرته النرثبولوجية، ومقويّ

258- ن. م، II § 24، �ض، 82.
259- ن. م، ص، 83.
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ته وميت�ضيّ بالتايل القوى اخلارجية. اأكرث  ي قويّ  يجب اأن ُينميّ
يّ

: كل ما هو حي
يّ

الكائن احلي

تاأثري  »حتت  الأ�سلي:  احلق  هو  الهجوم  بل  الدفاع،  لي�ض  نيت�سه،  ح�سب  ذلك،  من 

ر الأخالقي، يتحدثون عن حق الفرد يف الدفاع عن نف�سه؛ لكن ميكننا اأن  �سباب املخديّ

ث اأي�سا، يف ذات التاه، عن حقه يف الهجوم، لأن ال�سيئني الثاين اأكرث من الأول  نتحديّ

«. وبعبارة اأخرى: احليوان يجب اأن ياأكل، وبالتايل اأن 
يّ

هما �رشوريان لكل ما هو حي

يهاجم، عند احلاجة، احليوانات الأ�سفل منه واقتناء فري�سة. انطالقا من هذه ال�سطحية، 

الآخرين، على  الهجوم على  له مت�م احلق يف  الإن�س�ن  ي�ستنتج جنونا خال�سا:  نيت�سه 

اأمث�له ومِلَ ل، على اأكلهم.

بعييّة عن  ال�سيّ لنق�ض هذه اخلواطر  نف�سه  الفرن�سي، فوييه، ُيجهد  الفيل�سوف  لكن 

ث مع حائط؛  اأنه يتحديّ طريق تقدمي براهني فل�سفية ومنطقييّة واأخالقية كليّية، ول يعلم 

اأنه يحاور �سخ�سا ُطِحن عقله بالإرهاب ول ينفع معه اأي برهان. على فل�سفة افرتا�ض 

الب�رش النيت�سوية، يرديّ فوييه، بكل حت�رشيّ قائال: اإن نيت�سه يتنا�سى اأن النظام الجتماعي 

اإطالقا حق  يتطليّب  ل  اإن�ساين،  والقبل  احليواين  النظام  على عك�ض  بحق،  والإن�ساين 

الهجوم، بل ُيق�سيه وُي�سييّق حتى من حق الدفاع عن النف�ض اإىل �رشورة اللحظة الراهنة.

�سطحيات  من  اأخرى  �سطحية  اإىل  يخل�ض  نيت�سه  فاإن  املبادئ  تلك  من  وانطالقا 

امليتافيزيقا الأملانية: متجيد الغزو واحلرب، لي�ض لأ�سباب روحية ومثالية، واإمنا لأ�سباب 

ة، �سواء عن  مادية واقت�سادية. يقول اإن �سعبا ما »ميكنه اأن يعترب حقا حاجته للغزو، للقويّ

«؛  طريق ال�سالح، اأو عن طريق التجارة، والتبادل والحتالل؛ �سيكون اإذن حقيّ النمويّ

نا�سج  انحطاط؛  يف  هو  الغزو  وروح  احلرب  وبالغريزة  نهائيا  يرف�ض  جمتمعا  »اإنيّ 

ال«.  للدميقراطية ولنظام البقيّ

لمييّني،  اإن بالغة نيت�سه، ُيوا�سل فوييه، تلَتِهب حينما يتعليّق الأمر مبقارنة احلربييّني بال�سيّ

الذي يحمل يف  الرجل  اأنت  لباقته اخلطابييّة: »هل  بال�سعفاء. وهذه عييّنة من  الأقوياء 

داخله غرائز املحارب؟ اإذا كان ذلك كذلك، فال يزال هناك �سوؤال ثان ينبغي الإجابة 

عنه: هل اأنت، بالغريزة، حمارب يهاجم، اأم حمارب يدافع؟ اإن باقي الإن�سانية، اإن كل 

ية، واحلقوق املت�ساوية...  من ل ي�ستبطن غريزة احلرب، ويريد ال�سالم، والوئام، احلريّ

يطمح اإىل خلق الظروف التي متنع كل نوع من اأنواع احلرب؛ هذا ما تن�سح به مثال 

بع، يف  الغريزة امل�سيحية. عند كل املحاربني بالولدة، ثمة �سيء ي�سبه ال�سالح يف الطيّ
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ل،  ا عند الطراز الأويّ اختيار الظروف، يف ت�سكيل كل اخل�سائ�ض؛ ال�سالح هو الأكرث منويّ

الدفاع يف الثاين«.

من املحتمل جدا اأن قراءة اآلفريد فوييه لل�سفحات التي ي�سيد فيها نيت�سه باحلرب، 

و�سحنة التعنيف الفظيعة الكامنة يف اأفكراه، قد اأثارت يف ذاكرته املاآ�سي التي عا�ستها 

�سيدان.  معركة  يف  وح�سية  ب�سورة  جيو�سها  و�َسحق  برو�سيا،  �سديّ  حربها  اأيام  فرن�سا 

تعليقه هو اأن عند الذي ي�سميّي نف�سه »اأوروبيا �ساحلا ودون وطن«، تطفو على ال�سطح 

الدولة  على  احِلفاظ  »اإن  وبيزمارك:  مولتكه  فون  للجرنال  القوموييّة  الأحكام  كل 

الع�سكرية هو الو�سيلة الرئي�سية، اإما للمحافظة على التقاليد العظيمة، اأو لتطوير الطراز 

املتفوق من الإن�سان، الطراز القوي. وكل الت�سورات التي توؤبيّد العدوانية وامل�سافات 

الجتماعية بني الدول ميكن اأن تد لها هنا م�رشوعييّتها«.

يقال اإن الهنود، كي يقتحموا ح�سنا حماطا بخندق، ُينزلون فيه كب�َض القطيع: القطيع 

كله َيْتبعه، واجلنود َيعربون فوقه. من هذا الت�سبيه، ي�ستخل�ض فوييه النتيجة التالية: على 

ر، يف منظومة نيت�سه، قدرة النوع على اكت�ساب قوة  هذا املنوال تقريبا، تتقدم وتتطويّ

اأعلى. اإذن، فْلُت�رشع الإن�سانية حثيثا يف درب الكراهية واحلرب والدم واملوت والغزو 

تها؛ ولت�سمْح لنف�سها بالتمتيّع بجميع ملذات احلياة دون كابح،  واإبادة ال�سعفاء؛ فْلتفخْر بُقويّ

دون قاعدة، دون قانون، و�سوف تتجاوز الإن�سان للو�سول اإىل ال�سوبرمان.

اأخالق  األي�ض بالأحرى الاليّ  : نيت�سه يدعو الأخالق »�ِسريك الفال�سفة«؛ وفوييه يرديّ

؟
260

لنا اإىل خنازير اأو اإىل منور هي التي حُتويّ

)ن�آ( 

هدي، واعتربوه�  افَتنت به عدد كبري من الفال�سفة واملثقفني مله�جمته املثل الزيّ

�س� من �سلطة الك�هن وال�سيخ. لكن، يف احلقيقة،  � للدين، وتخليّ ييّ نقدا ث�قب� و�سحيّ

260- A. FOUILLÉE, Le moralisme de Kant et l’amoralisme contemporain, Paris, Félix Alcan, 1905, p. 318-
320. « Que l’humanité se rue dans la haine, la guerre, le sang, la mort, la conquête, l’extermination 
des faibles ; qu’elle s’enorgueillisse de sa puissance ; qu’elle se livre à toutes les voluptés d’une 
vie sans frein, sans règle, sans loi, et elle aura surmonté l’homme pour atteindre le surhomme. 
Nietzsche appelle la morale «la Circé des philosophes” ; ne serait-ce point plutôt l’immoralisme 
qui nous changerait en pourceaux ou en tigres ? »
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غر�س نيت�سه هو �سيء اآخر خُمتلف مت�م�، غر�سه هو الهجوم على النظر املجرد، 

وخ�سو�س�  الأحرار،  وب�ملفكرين  ب�لعلم  ال�سته�نة  والفال�سفة،  الفل�سفة  تقزمي 

م على الإحل�د وال�ستخف�ف ب�مللحدين.[  التهجيّ

واإمنا  ُمنهجة  بطريقة  تعليّمها  على  ينكبيّ  ومل  الفل�سفة  ُيتقن  ل  ل�سخ�ض  بالن�سبة 

اكتفى بَقْطف بع�ض الأفكار من هنا وهناك، اأزعجته حالته هذه، فانهال على الفال�سفة 

ال�ستحمار  اإىل  الهجانة  من  تذهب  ال�سفات  من  طيفا  بهم  واأل�سق  واإهانات،  تريحا 

ارو قبور  باأنهم حفيّ اإىل و�سفهم  الوقاحة  به  الزاهد. وقد و�سلت  اإىل  العنكبوت  ومن 

د وحدانييّته  واأنهم مومياء: »اأن يكون الواحد فيل�سوفا يعني اأن يكون مومياء، واأن ُيج�سيّ

 .
261

ار قبور« بحركات حفيّ

�سون بالفكر النقدي واملجتهدون لتحرير العقول من �سلطة التقليد  الفال�سفة املُتمريّ

وَجْعلهم  قيمتهم،  من  احلطيّ  بغر�ض  خياله  حم�ض  من  اختلقها  التي  ق�ستهم  يروي 

ق�سوة  يتفادى  اأن  الأمَل،  من  ر  يتحريّ اأن  يريد  الفيل�سوف  اأ�سدقائه.  اأعني  يف  م�سخرة 

الواقع وعذاباته فيميح اإىل امتداح املثال الزهدي، لكن كاره الب�رش وحمبيّ التعذيب، 

 .»
نيت�سه، يقول: »حذار من الكتئ�ب لدى �سم�عن� كلمة »عذاب«262

اإذن، على هذا النحو افتتح نقا�سه مع الفال�سفة، حيث ابتدع خاطرة وهمية، تافهة 

جون  اء باأنهم �سيَتفريّ رها لتقزمي الفال�سفة وال�ستهانة بهم، َواِعدا القريّ ول واقعييّة، و�سخيّ

ل مكنة ال�سخرية  «. وفعال، �سغيّ
263

على م�رشحييّة م�سحكة: ثمة الكثري ما »�َسَن�ْسخر منه

�سد �سوبنهاور، فرتك فل�سفته وجوهر اأطروحاته، وانهال على بع�ض مواقفه ال�سخ�سية، 

.
وقال اإن هذا الفيل�سوف ل يقدر اأن يعي�ض دون اأعداء: املراأة واجلن�س وهيجل264

»العقل يف  الأوث�ن،  غ�سق  نيت�سه،  انظر:  الفكرية.  الأ�سنام  واأنهم عبدة  الفال�سفة منحاهم م�رشي  اإن  اأي�سا  قال   -261
الفل�سفة«، § 1، �ض، 36.

262- جينيالوجيا الأخالق، ن. م، III § 7، �ض، 94.
263- ن. م، �ض، 95.

ا �سخ�سيا له )اجلن�ض وكذلك اأداته التي هي املراأة،  264- »يجب األ ن�ستخفيّ بكون �سوبنهاور، الذي اعترب اجلن�ض عدويّ
ل كلمات الغ�سب والكلمات  اأداة ال�سيطان هذه(، قد احتاج اإىل اأعداء ليظل مبتهجا، األ ن�ستخفيّ اأي�سا بكونه يف�سيّ

اجلارحة املفعمة باحلقد والت�ساوؤم، وبكونه يغ�سب فقط لأنه يع�سق الغ�سب، وبكونه �سيمر�ض وي�سبح مت�سائما لو 

مل يكن له اأعداء ولو مل يعرف هيجل اأو املراأة اأو اجلن�ض، وكذلك لول رغبته يف الوجود والبقاء على قيد احلياة، 

واإننا نراهن اأنه لول هذا كله ملا ثبت �سوبنهاور ولََوىليّ هاربا، فاأعداوؤه هم الذين كانوا مينعونه من ذلك وُيحبيّبون 

اإليه احلياة با�ستمرار، فقد كان غ�سبه كغ�سب الكلبييّني، بَْل�سما وتَ�سلية وِفدية وترياقا و�سعادة«.
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ومن هذا العر�ض املختليّ ال�سبياين الفظيع لفل�سفة �سوبنهاور ا�ستخرج قانونا عاما 

�سامال، وهو اأن منذ اأن ُوِجد فال�سفة على وجه الأر�ض، وحيثما ُوِجدوا »ُوجد معهم عداء 

«. واأ�ساف، 
265

حقيقي للجن�ض وحقد فل�سفي عليه. وما �سوبنهاور اإليّ تعبري ف�سيح عن ذلك

واأنا جُمرب على تتبع هذه ال�سطحات وثرثرة املقاهي، ويعلم اهلل كم ي�سقيّ على نف�سي قراءة 

نم.  مثل هذه الأ�سياء ال�سطحية جدا، لكن �سربا ما دام الهدف هو حتطيم هذا ال�سيّ

اأقول، اأ�ساف اأن الفيل�سوف »ُيرعبه الزواج وكل ما قد يقوده اإىل الزواج«، واأن 

حالة  ولكن  م�سخرة،  هو  املتزوج  الفيل�سوف  واأن  قط،  جوا  يتزويّ مل  الكبار  الفال�سفة 

خرية، ليربهن على �سحة  ج بدافع ال�سيّ �سقراط هي ا�ستثناء، لأنه ماكر وخُمادع »تزويّ

«. ويف النهاية، يطلع با�ستنتاج ل ندري هل يوافق عليه اأم ميزح اأم 
266

هذه الأطروحة

: »اأييّ معنى يجب اعطاوؤه للمثل الزهدي لدى الفال�سفة؟ هذا جوابي: يبدو من  ُجنيّ

مظهر الفيل�سوف وكاأنه يبت�سم لأمثل الظروف التي يحقق فيها َرْوَحَنة �سامية وجريئة، 

وهو بهذا ل ينفي الوجود، بل على العك�ض ُيثبُت وجوده هو، وجوده فقط، بحيث ل 

يبتعد كثريا عن هذه الرغبة الإجرامية القائلة: ليهلك الع�مل، ولتكن الفل�سفة، ليكن 

.»
الفيل�سوف، لأُكن اأن�267

اها »رغبة اإجرامية« مل ن�سمعها من  الكلمة التي و�سعها على فم الفيل�سوف و�سميّ

اأييّ فيل�سوف يف العامل. فتيّ�سوا يف كتب الفال�سفة وحاولوا اأن تعرثوا على فيل�سوف 

لوحده.  فقط  يبقى هو  العامل كله كي  فني  لو  يتمنيّى  اأنه  لدرجة  للب�رش،  كاره  اأناين، 

اأق�سى ما يتمنيّاه فيل�سوف هو اأن ميوت موتة الفال�سفة، كما ُيروى عن ابن ر�سد يف نادرة 

امل�سيحية  اإن  فيها:  الو�سطى يقول  القرون  الغربييّني يف  الكتيّاب  اأوردها بع�ض  قة(  )ُملفيّ

هي دين م�ستحيل؛ اليهودية دين �سبيان؛ واملحمدية دين خنازير، وبعدها �رشخ قائال: 

.»)moriatur anima mea morte philosophorum( فْلَتمت روحي موتة الفال�سفة«

الفيل�سوف َيْعَلم اأن الإن�سان َمَدينيّ بالطبع، واأنه ل ميكن اأن يحيا دون اأمثاله، اأو مبعزل عن 

، واأن الأنانية هي حيوانييّة وافرتا�ض. لكن هذه املوا�سفات هي بالذات  الجتماع والتح�رشيّ

265- ن. م، �ض، 95.

266- ن. م، �ض، 96.
267- ن. م، ن. �ض. يف ترجمة فتحي امل�سكيني جاءت اجلملة الأخرية على النحو التايل: »اأييّ معنى اإذن ملثل اأعلى 
كي لدى الفيل�سوف؟ اإمنا جوابي هو ... اإن �ساأن الفيل�سوف اأن يبت�سم ملَراآه كما للحد الأق�سى من �رشوط  تن�سيّ

الروحانية العليا والأ�سد بالء وهو بذلك ل ينفي الكيان، بل هو بذلك، على الأرجح، ُيثبت كيانه، وكيانه فح�سب، 

ليكن  الفل�سفة،  لتكن  العامل،  ِليفن  املجرمة:  الأمنية  هذه  عن  ببعيد  لي�ض  يقف  اأنه  بحيث  حد  اإىل  ا  رمبيّ وذلك 

الفيل�سوف، لأكن اأنا!«.
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د الأنانية اإىل الذروة وجعلها يف اأرقى مراتب الف�سائل  ما يع�سقه نيت�سه، فهو الذي �سعيّ

 .
268

»الأخالقية«؛ اإن متحوره على ذاته، يكتب اأحدهم، نادرا ما جند له مثيال يف تاريخ العامل

يف  رون  »يفكيّ الفال�سفة  باأن  قولته  جدا،  �سادمة  اأنها  عن  ف�سال  وا�سحة،  لكنها 

ي�ض؟  بالقديّ الفيل�سوف  عالقة  ما   .»
269

)der Heilige( ي�س  »القديّ هم  يهميّ ول  اأنف�سهم 

ية للقدا�سة؟ لأن  وما دخل املُقد�ض يف الفل�سفة اأ�سال؟ ومتى كان الفال�سفة ُيعريون اأهميّ

 ، نيت�سه تقدي�سي يف العمق، وَمهما اأخفى وراوغ فهو ل يخرج من حزب التقدي�سنييّ

ج لها اأحبيّاوؤه هي اأ�سطورة ل غري. فالرجل،  واأطروحة قتل الإله وتهدمي الدين التي رويّ

هم   )die Heiligen( ي�سني  القديّ اإن  ويقول  للقدا�سة،  َيْكِرز  مربيّيا”،  “�سوبنهاور  منذ 

 ،
270

اأعلى اإىل  لرفعنا  لون  املخويّ وهم  احليوانية،  على  تعالَوا  الذين  احلقيقيون  الب�رش 

 einem( ميت�فيزيقي  هدف  لإجناز  الطبيعة،  اإن  وقال  ذلك،  من  اأبعد  ذهب  بل 

 bedarf die Natur( القدي�س  اإىل  النه�ية  يف  »حتت�ج   ،)metaphysischen Zwecke

.»
271

)zuletzt des Heiligen

ميتيّ  ما  كل  عن  نهائيا  وتخلى  ي�ض،  القديّ فكرة  على  ق�سى  احلديث  الزمن  لكن   

للقدا�سة ب�سلة، ولذلك فاإن نيت�سه ي�ستاء لهذا املنعرج اخلطري، وي�سف الزمن احلديث، 

هذه  كل  خليّ�ض  وقد  الإله.  وفقدان  وزندقة  ُكفر  زمن  باأنه  الأخالق،  جينيالوجيا  يف 

ه على  املوبقات يف هذين الكلمتني: )Hybris und Gottlosigkeit(، ول ُيخِفي حت�رشيّ

 .
272

لة الع�سور القدمية التي كان فيها اهلل �سامنا لكل الأ�سياء املُبجيّ

268- “Such crass egotism as his scarcely finds a parallel in the history of the world”. J. BROENE, The 
Philosophy of Nietzsche, p. 64.

269- ن. م، III، § 8، �ض، 96. 

270- نيت�سه، �سوبنه�ور مربيّي�، § 5، �ض، 70. ينت�سه يجمع مع القدي�سني: الفال�سفة والفنانني.
لنبييّهم. هذه  اإليّ يف كتابات امل�سلمني، ومتجيدهم  73. الكالم الذي قاله عن القدي�ض ل نعرث عليه  271- ن. م، �ض، 
بع�ض املقتطفات: »الطبيعة حتتاج اإىل القدي�ض، الذي تال�ست اأناه متاما، ومل يعد ي�سعر بحياته املُعذبة باعتبارها 

فيه  تظهر  الذي  القدي�ض  احلية؛  املخلوقات  كل  مع  والتعاطف  الوحدة  بالتكافل،  عمي�ض  ك�سعور  بل  حياته... 

ت�سعى  التي  اإن�سانا،  بها  تكون  التي  وال�سامية  النهائية  الطريقة  ال�سريورة،  لعبة  ت�سبها  مل  التي  التحول  معجزة 

نحوها كل طبيعة وحتثيّ من اأجل حتررها من نف�سها. ل �سك اأن جميعنا منتيّ بقرابة وارتباط بالقدي�ض، مثلما منت 

بقرابة اإىل الفيل�سوف والفنان«.

لكل  بالن�سبة  الأمر ل يختلف عن هذا  اأن  »اأكرر   .100 III، § 9، �ض،  الأخالق، م. �ض،  جيني�لوجي�  نيت�سه،   -272
الأ�سياء املعاك�سة التي نفخر بها اليوم، فاأ�سلوب عي�سنا احلديث، مهما يكن قوة واح�سا�ض بالقوة ولي�ض �سعفا، اإذ 

د عنف وزندقة، لأن الأ�سياء املعاك�سة التي نحتفي بها  ما قارنيّاه بجاريّ املاء لدى الغريق القدماء فاإنه �سيبدو لنا جمريّ

اليوم هي التي �ساندها الوعي طويال وك�ن الرب ح�ر�سه�«.
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فالرجل ُيعادي العقل على ال�سكل اللوثري، وي�ستخدم حتى تلك الكلمة القبيحة 

يتكليّم  فل�سفية،  كقيمة  احلقيقة  من  ي�سخر  “ُموم�ض”؛  اأنه  العقل  لوثر  بها  و�سف  التي 

موحني، ِلَهزيلي العقل، واإنيّ كلمة  با�سم الفال�سفة ويقول اإنهم يرتكون مثال احلقيقة للطيّ

حة؛ ينتف�ض �سد احلداثة واملكت�سبات التقنية والتقدم  حقيقة ل تُعجبهم وتبدو لهم ُمتبجيّ

متجيد  اإليّ  حياته،  طوال  يفعل،  مل  الذي  هو  وغطر�سة،  وزيغا  عنفا  ويعتربها  العلمي، 

الغطر�سة والعنف والقتل. يقول اإن موقفنا اليوم من الطبيعة كله غطر�سة )Hybris(؛ 

وعدمية  املتعجرفة  املبدعة،  والعبقرية  الآلت  طريق  عن  الطبيعة،  على  غطر�سة  مُنار�ض 

قوه يف  ل كلمته املربكة جدا ملن �سديّ الذمة، للُمهند�سني والتقنييّني؛ وخ�سو�سا، وهنا تتنزيّ

زراد�ست، باإعالنه عن موت الإله، ها هو يعلن لهم باأننا نعي�ض الآن فرتة كفر وجحود على 

 ،»)Hybris ist unsre Stellung zu Gott( جميع الأ�سعدة: »موقفنا من اهلل هو غطر�سة

ومع اهلل ُيدمج عامل العلل الغائية القرو�سطي، الذي مت تعوي�سه بالأ�سباب املادية.

)ه�آ( 

كم� اأن انتق�داته على الزاهد ل ت�سريّ الزاهد يف �سيء بل تزيده بريق� واإن�س�نية، 

اأو  هه�  ُي�سويّ اأن  بدل  امل�سيح”،  “عدويّ  كت�ب  يف  امل�سيحية،  على  انتق�داته  كذلك 

ة.[  ُي�سقطه� من اأعني اأعدائه�، زاده� ا�سع�ع� وتع�طف� وحمبيّ

اإن امل�سيحية التي يقدمها نيت�سه هي م�سيحية منزوعة التاريخ وُمفَرَغة من تعاليمها، 

املعذبة من  لالأرواح  واأكرث عزاء  �ست�سبح �رشورية  فهي حتما  قاله عنها،  ما  واإن �سحيّ 

تَخميناته  من  لالحتماء  مالذ  اآخر  �ست�سبح  ذلك  من  واأكرث  اأخرى.  دينية  منظومة  اأي 

الوح�سية، و�سقفا اآمنا لتفادي جنونه. يكفي هذا الت�رشيح الوح�سي مبفرده »ال�سعف�ء 

«، حتى ُيَهْرول املرء لالحتماء باجلهة املقابلة التي ي�سري 
والف��سلون يجب اأن ُيهلكوا273

 ،»
اإليها هو نف�سه، والتي تفعل العك�ض: »الراأفة جت�ه الف��سلني وال�سعف�ء: امل�سيحية274

م على الب�رش ويقول اإن هذه  وحتى َيتيّقي �رش هذا الكائن ال�سيطاين ال�ساخر الذي يتهكيّ

.»
ن� لالإن�س�نية275 الق�سوة متثيّل »الق�عدة الأوىل حلبيّ

273- F. NIETZSCHE, Der Antichrist, § 2, p. 170. „Die Schwachen und die Missrathnen sollen zu Grunde gehen“

274- انظر الرتجمة العربية: نيت�سه، عدو امل�سيح، ترجمة خمائيل ديب، دار احلوار للن�رش والتوزيع، الالذقية 2004، § 
4، �ض، 26.

275- Ibidem. „erster Satz unsrer Menschenliebe“
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لع على م�ساهمة نقدية،  ُكنيّا ننتظر، من خالل عنوان الُكتييّب )عدويّ امل�سيح(، اأن نَطيّ

ية وبارعة، لتعاليم الدين امل�سيحي، اأو نقراأ تَْوليفة تاريخية فيلولوجية تثبُت تهافت  جديّ

الإجنيل وتُبنييّ املاآزق الأخالقية للكتب املقد�سة عموما، واإذا بنا نُ�سَدم، بهذا الت�رشيح 

ويعلن  البداية  منذ  نواياه  يك�سف  فالرجل  اإفناوؤها.  يعني  للب�رشية  ُحبه  اأن  من  املريع 

“تربية”  تربية منط جديد من الإن�سان. وكلمة  على اأن مو�سوعه الأ�سا�سي هو كيفية 

هنا )Züchtung( ماأخوذة حرفيا من قامو�ض ُمربيّيي الأبقار واملوا�سي، ونيت�سه ي�ستعملها 

تلك  َي�ستويف  ل  من  واإفناء  معينة  مبُوا�سفات  اأنا�ض  تربية  اأي  املعنى،  بهذا  حتديدا 

املوا�سفات. ول ميكن لالأمر اإليّ اأن يكون كذلك لأن الإن�سان اجلديد يجب »اأن ُيرتى 

«، وبالتايل فاإن هذا الوح�ض على �سورة 
276

وُين�َسد كقيمة عظمى واأكرث ا�ستحقاقا للحياة

ذرة من  الذي ميلك  القارئ  فاإن  اأخرى،  ة  مريّ ُمرعب«.  ما هو  فيه »كل  د  يتج�سيّ اإن�سان 

الإن�سانية �سيهرب من هول هذه الأفكار ال�سامة و�سيحتمي مبن ُيبدي م�ساعر معاك�سة 

لهذا ال�سفاح، يعني �سيختار امل�سيحية التي تُربيّي اإن�سانا �سوييّا عطوفا اجتماعيا، حتى واإن 

.»
277

�سماه »احليوان الداجن، حيوان القطيع، احليوان املري�ض، املدعويّ الإن�سان امل�سيحي

كل الفقرات الأوىل، من عدويّ امل�سيح، ل عالقة لها بنقد امل�سيحية، بل هي مقدمات 

متهيدية يطغى عليها طابع الق�سوة وال�رشا�سة املعهود عليه. ونحن نت�ساءل ما دخل نقد 

تتوافق  امل�سيحية؟ وكيف  جعي(، مبو�سع نقد  الريّ ال�سكل ال�سالموي  احلداثة، )على 

همومه العن�رشية مع مو�سوع نقد الدين؟ مل نقراأ اأبدا يف موؤلفات ناقدي الدين من 

الفال�سفة الفرن�سيني مقدمات من هذا ال�سنف، ومل يجروؤ اأحد منهم على جر الطبيعة 

را نحو الأف�سل،  الإن�سانية للح�سي�ض مثلما فعل نيت�سه بقوله »اإن الب�رشية ل مُتثيّل تطويّ

الأفكار  واأن  اأو   ،»
278

اليوم تُعَتقد  التي  بالطريقة  الأرفع،  نحو  اأو  قوة،  الأكرث  نحو  اأو 

احلديثة، العقالنية املتفائلة، هي خاطئة فقط لأنها حديثة.

وكعادته، فهو َينفث العنف والق�سوة ويدعو لإبادة من اأ�سماهم بالفا�سلني واملر�سى، 

ثم  امل�سيحية،  بها  تتيّ�سم  التي  والتعاطف  والرحمة  الرقة  م�ساعر  ُيربز  ذلك  مقابل  ويف 

لها؟ َمن الذي اأْظَهر  لوا امل�سيحية اأو ُيزييّنوها. وَمن الذي َجميّ ين�سح النا�ض باأن ل ُيجمِّ

؟ اأمل يفعل هو ما تبغيه امل�سيحية بكل جهدها 
يّ

حما�سنها وك�سف عن وجهها املُ�رشق البهي

276- ن. م، § 3، �ض، 26.
277- ن. م، ن. �ض.

278- ن. م، § 4، �ض، 26.
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هذه  اإنيّ  املا�سي؟  �سفحة   
يّ

وطي الفعلي  تاريخها  اإن�ساء  اأق�سد  دين(،  اأي  اأ�ستثني  )ل 

الكلمة مبفردها تكفي لكي حُتبيّب النا�ض يف هذه الديانة، وتعلها اأكرث قربا من قلوبهم: 

 Das Christenthum hat die Partei alles( اإىل كل �سعيف امل�سيحية  انحازت  »لقد 

«. وهل يَحطيّ من قيمتها بهذا الت�رشيح؟ »اإن امل�سيحية، ب�سفة خا�سة، 
279

)Schwachen
«؟ 

280
َزنا كبريا لو�سائل العزاء الروحي الأكرث ثراء اإمنا َيحقيّ لنا اأن ندعوها خَمْ

ومن جهة اأخرى فاإن الإن�سان امل�سيحي قد َيُرديّ على نيت�سه باأن انتقاده على با�سكال 

ه، لأن اأكرث من اأهان الطبيعة الب�رشية  يف غري حمليّه ول ي�سيب هدفه، بل ميكن َقلبه �سديّ

ر من قيمة العقل هو نيت�سه نف�سه. با�سكال يتحدث عن ف�ساد الطبيعة الب�رشية  واأكرث من حقيّ

عن طريق اخلطيئة الأ�سلية، نيت�سه قفز على اخلطيئة، غييّبها، وانتقل مبا�رشة اإىل ف�ساد 

القاتل:  تناق�سه  اإىل  يتفطن  اأن  ال�سفحة دون  نف�ض  الأ�سياء يف  الإن�سان. ويكتب هذه 

يَاع با�سكال الذي اعتقد اأن ف�س�د )Verderbnis( عقله �سببه اخلطيئة الأ�سلية. بينما  »�سَ

املُزعجة  اإثرها مبا�رشة ي�رشح بهذه احلقيقة   ،»
281

امل�سيحية ُمف�َسدا من  يف احلقيقة كان 

ى  عن ف�ساد الإن�سان م�ستخدما نف�ض العبارة: »اأييّ م�سهٍد ُموؤمل وُمرعب هذا الذي تبديّ

 Verdorbenheit der( تار الذي يحجب ف�س�د الإن�س�ن  عندما اأزحُت ال�سيّ
يّ

اأمام عيني

 .»
282

)Menschen

نه باألوان خمتلفة،  اإنيّ هذا الف�ساد الذي يتحدث عنه نيت�سه يف جممل كتاباته ويلويّ

التفاوؤل  لروح  واملُنافية  املت�سائمة،  لوثر،  مارتن  الإ�سالح،  زعيم  عقيدة  جوهر  هو 

والعقالنية الذي ب�رشيّ به ع�رش النه�سة، ثم اأعادها كانط اإىل ح�سن الفل�سفة عن طريق 

ن من الطبيعة الب�رشية. وخال�ض الإن�سان، ح�سب هذه العقيدة  مبداأ ال�رش اجلذري املتمكيّ

املت�سائمة، �سعب املنال، هذا اإن مل يكن ميوؤو�سا منه متاما، ولذلك، على املوؤمن، يقول 

لوثر، اأن يعي�ض يف عدم اليقني، يف قلق متوا�سل وا�سطراب نف�سي لأن خمطط الإرادة 

الإلهية ل ميكن التنبوؤ به اطالقا.

واإْن كانت الربوت�ستانتية قد ا�ستهوت بع�ض الفال�سفة ملعار�ستها �سلطة الإكلريو�ض، 

دوا لها �سهام نقدهم لأجل  ل الكني�سة وا�ستبدادها فاإنهم ناه�سوها و�سديّ وثورتها �سد تغويّ

 .)cruel( ووح�سييّا ،)infâme( هذا املعتقد بالذات، والذي �سماه فولتري ُمعتقدا َدِنيئا

279- ن. م، § 4، �ض، 26.

280- يف جيني�لوجي� الأخالق، م. �ض، § 17، �ض، 177. )ترجمة فتحي امل�سكيني(.

281- عدويّ امل�سيح، م. �ض، § 5، �ض، 28.
282- ن. م، § 6، �ض، 29.
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اإنيّ انتقادات فولتري الثاقبة على اأطروحات با�سكال بخ�سو�ض هذه النقطة )تخريب 

اأو اخلروج عن  ف،  اأن نُطبيّقها على نيت�سه، دون خ�سية التع�سيّ الطبيعة الب�رشية(، ميكن 

ري  املو�سوع. ا�ستبدلوا فقط ا�سم با�سكال )Pascal( با�سم نيت�سه )Nietzsche( فلن يتغيّ

َيتلذذ بت�سويرنا كلنا على  با�سكال  اإن  معنى العرتا�ض ول �سياق النقد. فولتري يقول 

ة  اأننا اأ�رشار وتع�ساء )ونيت�سه اأي�سا(؛ با�سكال يكتُب �سديّ الطبيعة الإن�سانية بنف�ض القويّ

ُيلقي على  با�سكال  الي�سوعيني )ونيت�سه يفعل ال�سيء ذاته(؛  التي كان يكتب بها �سد 

طبيعتنا تَُهما ل تنطبق اإليّ على بع�ض النا�ض: اإنه ي�سبيّ الطبيعة الب�رشية بف�ساحة ل مثيل 

رنا كاره الب�رش  لها )كذلك نيت�سه(. الرد القومي: نحن ل�سنا اأ�رشارا ول تع�ساء، كما ي�سويّ

.
283

العظيم هذا

ول ُيغرييّ �سيئا من موقفه ال�سلبي اإزاء الطبيعة الب�رشية قوله باأنه يفهم الف�ساد »مبعنى 

 Der Mensch ist( ير  �رشيّ »الإن�سان  �رشاحة  ُيعلنها  زر�د�شت،  يف  لأنه،  النحطاط«، 

ن اإىل اأن “عنكبوت كونك�سبارغ” كان قد �سبقه اإىل  «، لكنه لو قراأ كانط لتفطيّ
284

)böse

 der Mensch ist von( ير بالطبع ، فهو اأي�سا كان قد اأعلن اأن الإن�سان �رشيّ
285

هذه الفكرة

لة يف الطبيعة الإن�سانية ... تدفعه نحو  Natur böse(، واأن ثمة »نزعة )Hange( متاأ�سيّ

 .»
286

)einer natürliche Hange des Menschen zum Bösen( ّال�رشي

ر الف�ساد يف الطبيعة الب�رشية، من خا�سية متعالية على التاريخ،  نيت�سه َينقل فكرة تذيّ

مال�سقة  ك�سيغة  )النحطاط(  الف�ساد  على  ُيبقي  لكنه  للتاريخ،  حمايثة  خا�سية  اإىل 

وَمن  انحط�ط«.  قيم  العليا هي  ُمُثلها  الب�رشية  فيها  خليّ�ست  التي  القيم  »كل  لطبيعتنا: 

283- VOLTAIRE, Premières remarques sur les Pensées de Pascal, in Œuvres complètes de Voltaire 
T. XXXIII, Paris Librairie Hachette et Cie, 1890, p. 18. « Il me parait qu’en général, l’esprit 
dans lequel M. Pascal écrivait ces Pensées, était de montrer l’homme dans un jour odieux ; 
il s’acharne à nous peindre tous méchants et malheureux ; il écrit contre la nature humaine 
à peu près comme il écrivait contre les jésuites. Il impute à l’essence de notre nature ce qui 
n’appartient qu’à certains hommes : il dit éloquemment des injures au genre humain. J’ose 
prendre le parti de l’humanité contre ce misanthrope sublime ; j’ose assurer que nous ne 
sommes ni si méchant ni si malheureux qu’il le dit ». 

284- زر�د�شت، »عن الإن�سان الراقي،« �ض، 532.

285- انظر بخ�سو�س هذه النقطة: حممد املزوغي، عم�نويل ك�نط. الدين يف حدود العقل اأو التنوير الن�ق�س، دار 

ال�س�قي، بريوت 2007.

286- I. KANT, Die Religion innerhalb der bloßen Vernunft, in Werke in zwölf Bänden, 
herausgegeben von Wilhelm Weischedel, Erste Auflage. Suhrkamp, Frankfurt am Main 
1977. Band VIII, p. 676.
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ِمن املُتدييّنني مل يقل ذلك؟ َمن منهم مل ُيعلن �سخطه على قيم الع�رش، ومل ي�رشخ �سد 

الف�ساد”،  ة  فثميّ الإميان  يغيب  “حيث  يقول:  املوؤمن  م؟  والتقديّ والعلم  احلديثة  الأفكار 

 .»
نيت�سه يقول: »حيث تعوز اإرادة القوة فثمة النحط�ط287

هي  الإن�سان  �ساأن  من  للتقليل  املوؤمن  ي�ستخدمها  التي  لة  املف�سيّ الآليات  بني  ومن 

احلط من قيمة ملكاته العقالنية، ونيت�سه لي�ض غريبا عن هذا احلزب، بل ين�سميّ اإليه عن 

جدارة لأنه يق�سي العقل ول يعرتف اإليّ بالغريزة. وكالهما، املوؤمن ونيت�سه، باإق�سائهما 

ن بيار بايل )Pierre Bayle( اإىل هذه النتيجة  العقل فاإنهما يفتحان باب الإميان. وقد تفطيّ

فاإن  تهيئة �سعيدة لالإميان: ومن هنا  العقل لهو  نقائ�ض  كيز على  الرتيّ »اإن  احلتمية وقال: 

امللحدين  نهدي  لكي  باأنه  قالوا  الآخرين  املفكرين  وبع�ض   )Pascal( با�سكال  ال�سيد 

.»
288

ونه يجب اإذللهم ب�ساأن العقل، وتعليمهم كيف َيتحدَّ

ول اأظنني مبالغا اإن قلت باأن امل�سيحي �سيَ�ْسعد ب�سماع نيت�سه، عدويّ امل�سيح هذا، كيف 

 ،)die Religion des Mitleidens( يعرتف بعظمة ل�سانه اأن دينه هو دين ال�سفقة بامتياز

ومن الأكيد اأنه �سيعترب هذه ال�سفة مفخرة له، تزيد من ت�سبيّثه بدينه. ول ي�رشيّه يف �سيء 

ا عامل القوة  اأنه تاوز الغريزة احليوانية، وتخليّى عن مبداأ القوة والت�سلط واجلربوت. اأميّ

ال�سفات  جليل  لإ�سفائه  نف�سه  اأ�سنى  مهما  بتاتا،  ُيْغريه  ل  فاإنه  نيت�سه  اإليه  يدعو  الذي 

وجنيّد له لباقته اخلطابية، فهو يبقى دائما خارج اهتماماته ومنافيا ملبادئ عقيدته. اأن تكون 

لالنفعالت  امل�ساد  اجلانب  »يف  تتموقع  واأن  ال�سفقة،  هي  للم�سيحية  الأ�سا�سية  امليزة 

ة ملن يقول اإن ديانة ال�سفقة موليّدة »لتاأثري  ة للم�سيحية؛ ولكنها خ�سيّ �سة« فهذه عزيّ املُحريّ

 .»
289

مثبيّط«، واأن املرء »عند ال�سفاق ُي�سييّع القوة. وعرْب ال�سفقة يتنامى خ�رشان القوة

وكيف ل يكون الأمر كذلك وهو ي�رشيّح، دون خجل، اأن ال�سفقة تعيق كلييّا قانون 

ر والنتخاب، ومن �ساأنها اأن »حُتافظ على َمن �سار مهييّئا لُغروبه«. فقانون نيت�سه  التطويّ

تني  ر َمريّ هو قانون الغاب، وعامله هو عامل افرتا�ض الب�رش اأحياء، وبالتايل فاإن املرء ل ُيفكيّ

ر  وينفيّ رها  ُيحقيّ اأنه  نيت�سه  يعتقد  التي  اجلهة  اإىل  اللجوء  له  الأف�سل  من  اأنه  يعلم  لكي 

287- عدويّ امل�سيح، ن. م، § 7، �ض، 30.
288- P. BAYLE, Dictionnaire historique et critique, Rotterdam, 1740; art. PYRRHON, p. 734. » C’est 

donc une heureuse disposition à la foi que de connaître les défauts de la raison : et de là vient que 
Mr. Pascal et quelques autres ont dit que pour convertir les libertins, il faut les mortifier sur le 
chapitre de la raison et leur apprendre à s’en défier».

289- نيت�سه، عدو امل�سيح، ن. م، § 7، �ض، 31.
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دها، اأي اإىل تلك الديانة التي على حديّ قوله »ُتك�فح لأجل  النا�ض منها، بينما هو ميجيّ

.»
املحرومني يف الأر�س، واملدانني من احلي�ة290

ي الأ�سياء باأ�سمائها؟ َمن ذا الذي َيعرت�ض على القول: “اإنيّ  وما املانع من اأن نُ�سميّ

ال�سفقة ف�سيلة والق�سوة رذيلة؟” َمن الذي يجروؤ على قلب القيم اإىل حديّ تك�سري معاين 

وؤوا على ت�سمية ف�سيلة ال�سفقة، ل بل  الكلمات؟ نيت�سه فقط. قال اإن امل�سيحيني قد تريّ

اإنهم ذهبوا اأبعد من ذلك، جعلوا منها الـف�سيلة، باألف ولم التعريف، اأي الف�سيلة 

بامتياز »الأر�سية والأ�سل لكل ف�سيلة«. 

له  َماِنع  فال  اأ�سدادها  اإىل  البداهة  بهذه  اأخالقية  ِقيَم  قلب  على  اأحدهم  اأ  تريّ اإذا 

وعلوم  الفلك  علم  ومبادئ  الفيزياء  وقوانني  الريا�سيات،  بديهيات  يَقلب  اأن  من 

الأحياء، وهكذا يقتلع من دماغك اأي يقني وُيعييّ�سك يف عامل خيايل م�سكون بالأ�سباح 

والأرواح ال�رشيرة. اإن من يرف�ض البديهيات لن يتوقف عند اأي حد، �سرتوق له اللعبة، 

و�سيوا�سل يف ا�ستهتاره بالعامل حتى ُيفني عقله ويق�سي على حياته بيديه. وهذا ما فعله 

نيت�سه بنف�سه وما جريّ اإليه الكثري من ال�سباب. 

، اأن تُنقذ غريقا، اأو تعالج مري�سا،  اأن تُ�سفق على اإن�سان فقري اأو تَرحم حيوانا يتاأمليّ

فاأنت تقوم مبمار�سة العدمية )Praxis des Nihilismus(؛ اأنَت ناكر للحياة متاما، وتُ�ساهم 

ارا داع�سيا  اإذا كنَت جزيّ اأما  اأنت و�سيلة لت�سخيم النحطاط.  اأخريا  البوؤ�ض؛  يف تكاثر 

كر، لأنك  ني تزيّ الروؤو�ض، فاأنت اإن�سان رائع ت�ستحق كل المتنان وال�سيّ ذبيّاحا، ِبيَدك �سكيّ

ني عنوة، اأو اختلقتها من حم�ض  يّ اأحد اأنني اأدخلت كلمة �سكيّ حُمب للب�رشية. ول َيظنيّ

خيايل بل موجودة يف ن�ض نيت�سه الذي ي�سيد فيه بهذا ال�سنف من ال�سفاح الداع�سي: 

 das Messer( كني ال�سيّ ق  ُنعميّ اأن  اأطبيّاء، ذوي قلوب ل ترحم،  اأن ن�سبح هنا  »�ساأننا 

.»
291

führen( هذا هو �ُسغلن�، هذا هو طريقتنا يف حب الب�رش، وهكذا نكون فال�سفة

ويريد بهذه امِلهنة، ِمهنة الذبيّاح الداع�سي، اأن ُيْعلن احلرب على امل�سيحية وَيطرد 

م لنا اأي نقد جدي للدين، بل مَتِْرينا على الذبح،  الغريزة الالهوتية، وهو يف احلقيقة مل ُيقديّ

ق هذا الرجل طرفة عني يف كل حتاليله وانتقاداته على  والق�ساوة والالاإن�سانية. نحن ل ن�سديّ

ية واأقوال غري منهجة، ل  د خطابة مت�سظيّ امل�سيحية، لأنها ل تالم�ض جوهر املو�سوع، جمريّ

290- ن. م، ن. �ض.
291- ن. م، �ض، 34.
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ترقى اإىل اأعمال فولتري اأو اإىل ُعمق بحوث معا�رشيه من الفيلولوجيني الأملان. ل اأدري 

ما دخل هذه الباقة من الأو�ساف الدنيئة لكانط، وما حمل هذه التهجمات عليه بكلمات 

نابية، و�سحنة ال�سباب، يف كتاب يتناول، اأو يزعم اأنه يتناول بالنقد امل�سيحية، من قبيل: 

ل اإىل اأبله ... �سوؤم العنكبوت هذا قد ُعديّ الفيل�سوف الأملاين. وحتى الآن  »ك�نط حتويّ

.»
ُيعديّ هكذا ... النحط�ط الأمل�ين كفل�سفة: هذا هو ك�نط292

)ه�آ�أ(

الإله  �سرب  هي  نيت�سه  من  العرب  املفكرون  َقَطفه�  التي  الوحيدة  الثمرة 

امل�سيحي وال�سته�نة بتع�ليم الدي�نة امل�سيحية، وتغليب اإله القراآن ودين الإ�سالم 

عليهم�.[ 

�سم�ض،  من جامعة عني  ابراهيم،  ي�رشي  وا�سمه  امل�رشيني،  الفل�سفة  اأ�ساتذة  اأحد 

ا للحياة الإن�سانية  مقتنع باأن نيت�سه يرف�ض فقط »الإله امل�سيحي الكن�سي الذي بدا له عدويّ

م يف حديّ ذاته اأمر ح�سن ول  «. وهذا التهجيّ
293

واعرتا�سا عليها وم�سدرا لبوؤ�سها و�سقائها

اعرتا�ض عليه، لكن نيت�سه، بدل اأن يكتفي باإله امل�سيحيني، ويقف عند حديّ امل�سيحية، 

تاوز حدوده »ورف�ض جميع الآلهة على الإطالق«. وهنا دخلنا يف الكفر البواح، لأن 

َيرتبيّع على  الآلهة، حيث  مراتب  �ُسليّما هرميا يف  ثمة  باأن  مقتنع  الوهابي  الأ�ستاذ  هذا 

العر�ض اإله امل�سلمني وبعده ياأتي اإله اليهود واأخريا اإله امل�سيحيني، اأما باقي اآلهة ال�سعوب 

الأخرى فال ت�ساوي �سيئا. 

الأغرب اأنه َيَتغنبيّ على حال نيت�سه، ويتمنيّى لو اأن هذا الفيل�سوف قد راجع نف�سه 

ل اأ�ستاٌذ جامعي  قبل فوات الأوان، وعاد اإىل ر�سده كي يوؤمن باإله امل�سلمني، وهكذا حتويّ

ة الأكرث لدينية يف العامل، اإىل داعية اخواين. ودون اأن  �ض للماديّ ر ومدريّ من باحث ومفكيّ

اأبالغ، ولكن بكليّ اأ�سى، اأقول اإن هذا الأمر ل نعجب له كثريا لأن يف العامل العربي عموما 

ا ل  اختلط احلابل بالنابل ول ندري َمن هو العلماين القحيّ ومن الإ�سالمي الخواين، ورمبيّ

يوجد علماين باأمت معنى الكلمة، اأق�سى ما تده هو كائنا مزدوجا: “علماين ُمتاأ�سلم”. 

292- ن. م، § 11، �ض، 41 42.

293- ي�رشي اإبراهيم، فل�سفة الأخالق. فريدريك نيت�سه، دار التنوير، بريوت 2005، �ض، 167.
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انتهازية،  �سيا�سية  قرارات  ناجت عن  ه  املُ�سويّ الو�سع  هذا  اأن  اأحد  على  َيخفى  ول 

اأر�ض غري  الوهابية يف  وتَْوطني  والعقالنية،  التنوير  ق�سد �رشب  اأ�سحابها عن  اختار 

اأر�سها ويف جمتمع غريب عنها، حتى ت�رشيّبت يف �رشايني املجتمع، واكت�سحت كل 

الفل�سفة  �ض  يدريّ الذي  الأ�ستاذ  وهذا  الفل�سفة.  حتيّى  منها  تنج  ومل  الثقافية،  املجالت 

ر للوهابية على الثقافة يف م�رش. يقول  م لنا عييّنة من املفعول املدميّ ويكتب عن نيت�سه يقديّ

اإن نيت�سه مل يتجاوز كراهية الإله الكن�سي ليُعاين احلقيقة، واحلقيقة بالن�سبة له، تتجليّى 

بال�رشورة وا�ستثناء، يف اإله القراآن، وبالتايل كان على نيت�سه اأن يتجاوز اإله امل�سيحيني 

املعادي للحياة كي »يوؤمن باإله ل يبتزيّ الب�رش حياتهم، وُيعطيهم دون اأن ينتظر منهم جزاء 

 .»
294

ول �سكورا، وياأمرهم اأن ياأخذوا ن�سيبهم من احلياة الدنيا

رات الناعمة لإله القراآن،  ول �سك اأن هذا هو الإله الإ�سالمي، اأو واحد من الت�سويّ

عنيف،  منتقم،  القراآن:  عليه  اأ�سفاها  التي  الأخرى  ال�سفات  اإخفاء  د  تعميّ الرجل  لأن 

�ض الفل�سفة، ويعرف اأن العقل يناق�ض الدين  اأنه ُيدريّ حمارب، قتيّال. والكاتب، رغم 

الإ�سالمي يف كل �سيء، يكابر وينفي، بل يفتخر باأن الإ�سالم هو دين عقالين: »يجب 

الإقناع  على  الفذة  قدرتها  من  دائما  تها  قويّ ت�ستمديّ  الإ�سالمية  العقيدة  اأن  هنا  ر  نُذكيّ اأن 

العقلي وارتباطها الذي ل ينف�سم باحلياة على الأر�ض والتي يدعونا اهلل تعاىل اإىل اأن 

ناأكل من طييّباتها وخرياتها«.

تقروؤون  واإمنا  جديدة،  اأفكار  ول  فل�سفة  ل  �سيء:  ل  ماذا؟  ثم  واأكل،  عقل  اإذن، 

اأمام امل�ساجد  التي تدونها على قارعة الطريق  �سفحة من �سفحات الكتب ال�سفراء 

مع البخور واحلبيّة ال�سوداء وال�سبع مترات. اأمر موؤ�سف جدا وحُمزن يف نف�ض الوقت 

وهابي  داعية  اإىل  امل�رشية،  اجلامعات  يف  الفل�سفة  �ض  يدريّ حديث  ُمربٍّ  ل  يتحويّ اأن 

ن ال�سباب اأكاذيب الإ�سالميني: »الإ�سالم يوؤكد على ق�سييّتني اأ�سا�سييّتني:  اخواين، وُيلقيّ

الأوىل: متجيد احلياة على الأر�ض باعتبارها من خلق اهلل، ف�سبحانه وتعاىل عظيم وكل 

لة ي�ستمديّ �سيئا من عظمته. والثانية: متجيد احلياة الأخرى باعتبارها  ما ينت�سب اإليه ب�سِ

“خري واأبقى”، واأي خري من احلياة الدنيا واأبقى منها، فهي خالدة، ل تنتهي ونعيم اأبدي 
ل يزول«. هل اأخطاأت حينما قلت اإننا �سنقراأ �سفحة من كتييّبات الخوان املجرمني؟

294- ن. م، ص، 167.
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الدين  باأن  القول  هو  الوهابية  ة  اجلريّ هذه  من  الأخري  املَرَمى  اإنيّ  القول  عن   
يّ

غني

الإ�سالم  بينما  بالآخرة،  فقط  ومتعليّق  للحياة،  ُمعاد  لعقالين،  فا�سل،  دين  امل�سيحي 

الوقت:  نف�ض  يف  الآخرة  ويحب  احلياة  يحبيّ  بامتياز،  العقالنية  دين  لأنه  منه  اأح�سن 

بحي�تي  ف��ستمت�عي  العقلي.  الإقن�ع  على  وقدرته  الإ�سالم  عظمة  »تكمن 

الدنيوية واإبداعي فيه� ل يتع�ر�س على الإطالق مع كوين رجال تقي� ف��سال وعبدا 

من عب�د اهلل ال�س�حلني الذين يعدهم اهلل ب�أن يجعل لهم خمرج� يف الدني� والآخرة، 

بل اإن ا�ستمت�عي بهذه احلي�ة ب�لطريق ال�سرعي املحمود ُيعديّ واجب� ديني�. ف�حلي�ة 

ذاته�،  لي�ست غ�ية يف  اأنه�  د و�سيلة بال قيمة كم�  لي�ست جمريّ اإذن  الإ�سالم  راأي  يف 

ولكنه� على وجه الدقة طريق يوؤدي بن� اإىل ع�مل اآخر وحي�ة اأخرى اأف�سل واأجمل، 

ننعم فيه� ب�لطم�أنينة وال�سكينة والراحة الأبدية التي مينيّ اهلل به� على املُتيّقني من 

عب�ده. اإليّ اأن هذا الطريق فيه من اجلم�ل والبهجة م� ي�ستحق اأن ننعم به واأن ن�سكر 

اهلل عليه. ولو اأن احلي�ة الأر�سية �سريّ مل� دع�ن� اهلل اإىل اأن ن�سكره عليه�، ومل� دع�ن� اإىل 

ته على غرار هذه احلي�ة الأر�سية مب� فيه�  ر لن� جنيّ اأن ن�أخذ ن�سيبن� منه�، ومل� �سويّ

 .»
من اأنه�ر واأ�سج�ر وف�كهة295

ل نف�سي نقل هذه الفقرة باأكملها وتعذيب القارئ معي اإليّ للربهنة على اأن  مل اأحميّ

هة.  لتهم اإىل كائنات م�سويّ ائه وحويّ فل�سفة نيت�سه حطمت عقول اأتباعه وم�سخت اأخالق قريّ

وعن  الإ�سالم،  عقالنية  عن  يحدثنا  به  واإذا  نيت�سه  عن  كتابا  يكتب  فل�سفة  اأ�ستاذ  لدينا 

التقوى والعبودية لالإله، وعن جنة نعيم فيها اأنهار من ع�سل ولنب وخمر، واأ�سجار مثمرة 

ائه،  قها لقريّ وفاكهة ميّا ي�ستهون. واحلال اأن هذا الرجل ل يدري اأن هذه الب�ساعة التي ُي�سويّ

ُم�ستهلكة من زمان، ومل تعد ت�ستهوي ال�سباب، بل اأ�سبحت حمليّ �سخرية ونفور.

عب اأن تُقنعوا وهابيا بتهافت اآرائه؛ اأْن تُثنوه عن هذيانه الديني حتى  لكن من ال�سيّ

يّ على قناعته  مُتم له َجَبال من الن�سو�ض واحلجج النيّقي�سة. وفعال، هذا الأ�ستاذ ُم�رشِ واإن قديّ

الخوانية من اأن الإ�سالم، على عك�ض امل�سيحية، لي�ض ت�سليال لالإن�سان على الأر�ض »ول 

ابتزازا حلياته وبهجته«. حا�سا لالإ�سالم اأن يكون كذلك بل اإن »النظرة الثاقبة يف العقيدة 

.»
296

يه نيت�سه بالبهجة الإغريقية د اأن تعاليمها حُتقق اأعظم ما ي�سميّ الإ�سالمية توؤكيّ

295- ن. م، �ض، 167.
296- ن. م، �ض، 168.
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امل�سيحية، ومن يقول عك�ض ذلك،  نيت�سه لالألوهية �سببه الأوحد هو  اإذن، رف�ض 

يتعامى عن هذه احلقيقة التي مفادها »اأن جوهر امل�سيحية الكن�سية هو الدافع الأ�سا�سي 

والوحيد الذي دفع نيت�سه اإىل هذا امل�سري«، وجوهر امل�سيحية هو »ِقيَمها اخللقية الفا�سدة 

التي تد�ضيّ ال�سميّ للحياة الإن�سانية«.

ر امل�سيحيني ا�ستنادا اإىل ن�ض القراآن، واأ�ستاذ الفل�سفة يف جامعة عني  الوهابي يكفيّ

م على دينهم ا�ستنادا اإىل نيت�سه. هل ثمة فارق بينهما؟ �سم�ض يزدري امل�سيحييّني ويتهجيّ

من  كل  راأي  َينق�ض  واأن  امل�ستقيم،  ال�رشاط  اإىل  بعدييّا  ما  نيت�سه  يهدي  اأن  يريد 

م على الكني�سة، ونحن نرى  اإحلاده، فالتجاأ اإىل �رشب الق�ساو�سة، والتهجيّ اأ�رشيّ على 

اأقباط م�رش، وطريقة ذبحهم على املبا�رش. ونيت�سه  الآن ا�ستتباعات هذه الأفكار على 

مَينحه هذه الرخ�سة، من خالل ال�سذرة بعنوان: “الكهنة” من هكذا تكلم زراد�ست. 

عاين مع الكهنة لأنهم يف نظري �سجناء 
ُ
ت انتباهه هي الآتية: »اإينيّ اأ والكلمات التي �سديّ

الزائفة  ِقيَمه  اأغالل  بالأغالل:  كبيّلهم  قد  ي�سمونه خُمليّ�سا  الذي  اإن ذلك  وخمدعون. 

 .»
297

وتعاليمه امل�سللة. فليت لهوؤلء من يخليّ�سهم من خُمليّ�سهم ...

وماذا ينتظر كائن اخواين اأكرث من هذا؟ من اأين ياأتيه اأثمن عون لتثبيت دينه اإن مل 

يكن من اأكرب فيل�سوف غربي؟ ويكفي خطوة اأخرى اإىل الأمام كي يتم اإرجاع نيت�سه اإىل 

�ض اإىل الإميان. كان �سيظليّ على تلك احلال لو   متعطيّ
يّ

ح�سرية الدين وحتويله اإىل اإن�سان تقي

.
298

ه الديني، واإخماد �سعلة التقوى فيه فة اإىل تخريب ح�سيّ مل تعمد الديانة امل�سيحية املحريّ

تنطوي  الذي  اخلداع  ك�سف  »يف  باهرا  جناحا  جنح  نيت�سه  اأن  هو  النهائي  تقييمه 

عليه الدعوة الكهنوتية الكن�سية اإىل التعليّق بالعامل الآخر والعزوف عن احلياة الأر�سية 

واإنكارها«. مل ي�ساأل نف�سه عن مدى م�سداقية هذه التهمة، ول نوع الأدلة التي قدمها 

نيت�سه، اإن كان فعال قادرا على تقدميها، لإثبات اأحكامه. لكن هذه الأطروحة تروق له 

كموؤمن اإخواين وتتما�سى مع الإ�سالم الذي يعترب امل�سيحية دينا حمرفا واأن الكنائ�ض 

هي وكر لل�سيطان. 

على  و�سومهم  يحملون  يل،  بالن�سبة  هم  �سجناء  حلالهم:  واأتاأمليّ  تاأملُت  ذلك  »ومع  نقراأ:  م�سباح  ترجمة  ويف   -297
دين يف القيود: يف قيود القيم الكاذبة واأحاديث الأوهام«.  ونه املُخليّ�ض جعلهم م�سفيّ جلودهم. وذاك الذي ي�سميّ

 .176 �ض،  الق�ساو�سة”،  “عن 
298- يكتب: »والواقع اأن تقوى نيت�سه وميوله الدينية الوا�سحة يف فرتة �سبابه، تُعزز راأينا هذا، وتوؤكد اأنه قد بداأ حياته 
الفكرية وعيناه متطليّعتان اإىل ال�سماء، ولكن املخل�ض الذي يب�رش به ويحرقون له البخور يف الكنائ�ض قد خذله 

ه عن بابه ناقما عليه حني اأراد اأن ي�سلبه بهجة احلياة«. ورديّ
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ولذلك ا�ستحلى كل ال�ستائم التي األقاها نيت�سه على الكهان، وابتلع كل اختالقاته 

م احلياة الإن�سانية يف راأي نيت�سه،  الواهية، من قبيل اأن الدعوة الكهنوتية هي التي »تُ�َسميّ

ا ملَر�ض فيهم، اأي لعجزهم عن ال�ستمتاع باحلياة والإبداع  ت�سدر عن اأولئك الكهنة: اإميّ

ا لعذابهم يف حياتهم اإىل احلد الذي يجعلهم يهربون منها يف ياأ�ض وي�ستغرقون  فيها، واإميّ

ا لرغبتهم املاكرة  يف التفكري يف احلياة الأخرى كعزاء ميتافيزيقي على هذه الأر�ض، واإميّ

 .»
299

يف اأن ي�ستاأثروا مبباهج احلياة لأنف�سهم ويحرموا الآخرين من ال�ستمتاع بها

وهكذا فاإن كل املوبقات التي ميكن اأن يتخييّلها �سف�سطائي الفل�سفة، وكل ما يطلبه 

ويوا�سل  بالكني�سة.  وملت�سقة  الق�ساو�سة  يف  موجودة  امل�سيحية،  على  حاقد  اإ�سالمي 

دا اإجنازات نيت�سه، وجناحاته الكبرية يف نقد امل�سيحية: »جنَح نيت�سه يف ك�سف الزيف  ُمعديّ

ى اإليه من عدمية �ساملة وانحالل كامل  الذي حَلق باملفهوم الكن�سي عن الألوهية وما اأديّ

.»
300

اأ�ساب احلياة الإن�سانية يف �سميمها

ى هنا خدمة جليلة لأ�ستاذ فل�سفة وهابي، ووفيّر له كل املربرات للهجوم  اإذن نيت�سه اأديّ

البديل عن هذا  اأي�سا الذريعة لإبراز الدين  َمَنَحه  ال�رش�ض على امل�سيحية ومعاملها، بل 

ف. لكن ال�سوكة الوحيدة التي بقيت عالقة يف حلقه هي اإعالن نيت�سه عن  الدين املُحريّ

“موت اهلل”، لأن هذا الأ�ستاذ الخواين، ل يقبل باأن يعي�ض �سخ�ض من غري دين، ومن 
امة الإدانة،  غري الإميان باإله ما، وحبذا لو كان هذا الإله هو اهلل القراآن. وهنا دخل يف دويّ

اأ�ساب  له  الذي وفيّر  الفيل�سوف  لهذا  باجلميل  الثناء وال�ستح�سان والعرتاف  بعد كل 

الهجوم على امل�سيحية، وتاأكيد عقيدته الإ�سالمية، انقلب عليه وو�سفه باحلمق، وقال 

ر الق�ساء على العدمية يبداأ بالق�ساء على فكرة اهلل.  اإن خطاأ نيت�سه الأكرب هو اأنه ت�سويّ

اأمان...  اإذا الإميان �ساع فال  اقبال:  اأبيات حممد  التالية ويف ذهنه  وقد كتب اخلاطرة 

الفناء لها قرين.  ول دنيا ملن مل ُيحي دينا؛ ومن ر�سي احلياة بغري دين ... فقد جعل 

ة الربوة حينما حطم اإله امل�سيحية وهو م�سكور على ذلك، لكنه  لقد و�سل نيت�سه اإىل قميّ

ق من الح�سا�ض  اأخفق عندما »اأعلن بحم�قة عن موته دون اأن يدري اأنه بذلك اإمنا يعميّ

 .»
301

بالعدمية ويدفع بالعامل الذي اأ�سبح بال قانون يحكمه اإىل هاوية بغري قرار

299- ن. م، �ض، 175.
300- ن. م، ن. �ض.
301- ن. م، ن. �س.
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مل يقراأ نيت�سه جييّدا؛ اأخطاأ يف كل اأحكامه، وتقييمه مت�رشيّع ومنجرف مع املو�سة، 

لأن نيت�سه، اإذا مل يتناق�ض، فهو مل ُيبد ح�سما يف امل�ساألة الدينية، ومل يرف�ض فكرة الإله 

رف�سا قاطعا مثل كل الفال�سفة املادييّني.

)و�آ(

قدي ول   اأن تكون مع�ر�سة نيت�سه للم�سيحية �سعيفة، ويف غري �س�لح الفكر النيّ

تخدم حتى الفكر الاليّديني، ميكن التحقق منه، من خالل م� يقوله عن �سرورة 

الإمي�ن ب�إله م�، وعدم مم�نعته من العتق�د يف ك�ئن متع�ٍل مبوا�سف�ت خ��سة، املهميّ 

اأن يكون هذا املعتقد �س�حل� للمجتمع.[ 

الغريب اأن هذا الكالم نزل يف كتاب ُيعلن فيه حربا �رش�سة على الدين والالهوت، 

عن  ث  يتحديّ به  واإذا  اجلميع،  روؤو�ض  على  املعبد  �ستهدم  مدافعه  اريات  بطيّ اإن  ويقول 

�رشورة الميان باهلل، وَخَتَمه بالدعوة اإىل الت�سالح مع الدين الإ�سالمي وحماربة الكني�سة 

روما! �سالما و�سداقة مع  ال�سهرية: »َحْربًا دون هوادة على  بقولته  الرومانية، م�رشيّحا 

 .»
302

الإ�سالم؟

ا  يت�ساءلوا عميّ اأن  نيت�سه هذا، دون  ا�ستح�سنوا كالم  الذين  العرب  املفكرين  لكن 

يقبع وراءه من حيثيات اأو ظروف تاريخية م�ساحبة، قد غابت عنهم حقيقة اأن منا�سدته 

القوى  العبودية، وحثيّت  اأدانت  التي  الكاثوليكية )روما(  الكني�سة  هة �سد  ُموجيّ كانت 

الغربية على منع املتاجرة بالعبيد التي كان ميار�سها امل�سلمون. ولذلك فاإن �سعاره ذاك 

ره  رفعه ب�سبب الياأ�ض الذي اأح�ض به من قرب زوال عامله العبودي، وحتمييّة انهيار ت�سويّ

ه من ال�رشق اإىل  ل عدويّ للح�سارة على اأنها حفلة رق�ض على جماجم العبيد: لقد حتويّ

الغرب، وهذه الزحزحة اجلغرافية قام بها فقط لأنه ا�ست�سف بدء “ا�ستفاقة” ال�سمري 

الغربي، وخطر �سقوط عامله الأر�ستقراطي العبودي.

الإ�سالمية،  احل�سارة  على  ُيثني  الكاثوليكية(؛  )خ�سو�سا  امل�سيحية  يحتقر  نيت�سه 

ويقول اإن الإ�سالم لديه األف مرة احلق يف احتقار امل�سيحية، لأن الإ�سالم يتما�سى مع 

وال�سبي  والقتل  العبودية  مار�ض  ديٌن  واحلرب،  الق�سوة  دين  فهو  الإجرامية؛  ُميولته 

هو  احلربييّة،  الأر�ستقراطية  منظومة  هو  اإليه  بالن�سبة  الإ�سالم  مواربة:  ودون  جهارا 

 (”Krieg mit Rom auf´s Messer! Friede, Freundschaft mit dem Islam„( .181 ،302- ن. م، § 60، �ض
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ُملك ميني، يف  واعتبارهن  الن�ساء  وا�سرتقاق  )النكاح(،  اجلن�ض  لغرائز  احلريّ  الت�رشيح 

مقابل دهماء امل�سيحية و�سعفها، واحتقارها للج�سد، واجلن�ض، واحلرب. 

يا لفكرة الإله اأو كالما يحثيّ على تبنيّي الإحلاد  اإن كليّ َمن كان ينتظر منه نقدا جديّ

كنهج حياة، ُيخييّب اأمله ب�سورة رهيبة، وذلك لأن نيت�سه مت�سبيّث بفكرة اأن ال�سعوب 

املحرَتَمة، حتتاج اإىل العتقاد يف اإله ما: »اإن �سعًبا َيثُق بنف�سه، ميتلك كذلك اإلهه اخلا�ض 

د ذاته، ويوقيّر ف�سائله؛ يعك�ض ر�ساه عن  به. وفيه يحرتم الظروف التي بوا�سطتها يوؤكيّ

اإىل  ق  يت�سويّ  
يّ

بكل هذا. من هو غني له  اأن ميتيّ  بالقوة، يف كائن ميكنه  �سعوره  نف�سه، 

العطاء؛ و�سعب فخور ي�ست�سعر احلاجة اإىل اإله كي يزجي اإليه قرابينه«. الدين يف هذه 

«، ويجب 
303

)Form der Dankbarkeit( احلالة، يقول نيت�سه، »هو �سكل من ال�سكران

مبقد�ساتهم،  والتم�سك  باإلههم  الإميان  على  النا�ض  وت�سجيع  عليه،  املحافظة  بالتايل 

اإذن،  لذاتك،  وُمتيّ  نف�سك  عن  را�ض  اأنت  املتعايل.  الكائن  هذا  �سكران  وموا�سلة 

.)braucht man einen Gott( ح�سب منطق قاتل الإله، اأنت حتتاج اإىل اإله

لكن حذار. هذا الله يجب اأن يكون على موا�سفات اإله اليهود وامل�سلمني، يعني 

اإله يجمع يف ذاته اخلري وال�رش؛ اأن يكون مالكا و�سيطانا يف نف�ض الوقت. ملاذا ا�ستثنى 

اإله امل�سيحيني  اأن  امل�سيحية؟ لأنه يعتقد، خالف ما هو موجود يف ن�سو�سها وتراثها، 

هو اإله خرييّ فقط، لكن هذا احلكم امل�سبق ل يجد له اأي اأ�سا�ض مو�سوعي يف الرتاث 

امل�سيحي، ومن يقول عك�ض ذلك فهو حمجوج بالن�سو�ض.

الإنع�م  على  قادرا  يكون  اأن  »يجب  هذه:  هي  النيت�سوي  الإله  موا�سفات  اإن 

 .»
والإ�س�ءة، يجب اأن يكون �سديق� وعدّو� ينال الإعجاب يف �خلري كما يف �ل�شّر304

لكن هذا هو بال�سبط اإله الأديان الثالثة: اليهودية وامل�سيحية والإ�سالم؛ وهو الإله الذي 

ر تنزيهي  ثار �سده كل الفال�سفة، ويف كل الع�سور. ذلك اأن املتاألهني منهم لديهم ت�سويّ

اأن  حيث  من  واأخالقية،  منطقية  لأ�سباب  رف�سوه  فقد  امللحدين  اأما  الإله،  هذا  عن 

الكائن الأ�سمى ل ميكن اأن يحمل يف نف�ض الوقت �سفات متناق�سة. املتاألهون يعتربون 

نيت�سه،  املتعالية خالية من ال�رش وغري قادرة على فعله لأنه مناف لطبيعتها.  القوة  هذه 

على عك�ض امللحدين، ل ينفي وجود الإله، هو يعرت�ض على من يوؤمن باإله خرييّ فقط، 

303- ن. م، § 16، �ض، 51 52.
304- ن. م، �ض، 52.
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ير  ر الالهوتي القدمي، الذي َيتمثيّل الإله على اأنه �رشيّ ويريد بالتايل احلفاظ على الت�سويّ

ل اإىل م�ستوى الفيل�سوف الفرن�سي برودون  وخرييّ يف نف�ض الوقت. ولذلك فهو مل َي�سِ

)Proudhon 1809-1865( الذي ح�َسَم مع اإله الأديان ب�سبب هذه اخلا�سيات املتناق�سة 

اإن اهلل »هو حماقة وجنب؛ نفاق وكذب؛ طغيان وبوؤ�ض«، وباجلملة »اهلل  بالذات. قال 

د وهم  «. واإذا كان كذلك فهو غري موجود، لأنه جمريّ
305

)Dieu, c’est le mal( ّهو ال�رشي

ده اإىل ال�سماء. ا�سطنعه خيال الن�سان و�سعيّ

رها من الأوهام، يقول: الإن�سان ل  الفيل�سوف العقالين، �سديق الإن�سانية وحمريّ

، الإن�سان يحتاج اإىل اإله، بل من واجبه اأن يوؤمن  يحتاج اإىل اأييّ اإله؛ ونيت�سه يقول: كاليّ

ر هذا الله َكِكيان حامل يف  م اأخالقه، بت�سويّ باإله ما، على �رشط اأن ُيعنيّف عقله وُيحطيّ

ير بقدر ما يحتاج  اإله �سريّ اإىل  نيت�سه »يحتاج  اأو بعبارة  ها،  نف�ض الوقت ال�سفة و�سديّ

 .»
ا306 اإله� خرييّ

الديانات  ير( موجود يف  و�رشيّ ال�سخ�سية )خرييّ  مزدوج  الإله  قلت هذا  كما  لكن 

الثالثة، ولي�ض يف اليهودية والإ�سالم فقط، بل يف امل�سيحية اأي�سا. ولو كان نيت�سه على 

ال�سماوي  الآب  اأن  من  لتييّقن  امل�سيحية  التفا�سري  على  لعا  وُمطيّ بالأناجيل  عميقة  دراية 

 ، يحمل هذه اخل�سائ�ض، فهو متناق�ض، بال عقل، يفعل ال�سيء و�سده: يهدي وي�سليّ

ر القلب ويختم عليه... الخ. وما ال�سيء الأكرث �رشا  ب، ُيطهيّ يحب ويكره، يرحم وُيعذيّ

ية الإن�سان وهدايته  يف العامل من اخَلْتم على قلوب النا�ض؟ وما الأفظع من �سلب حريّ

اأو اإ�سالله بح�سب النزوات ال�سخ�سية؟ افتحوا رومية )9، 14 22( ف�ستجدون جربييّة 

ر اهلل على اأنه كائن متحييّز، يحب ويكره  رهيبة ل نظري لها اإليّ يف القراآن. بول�ض ي�سويّ

على مذاقه ودون �سبب: )اأحببُت يعقوب واأبغ�سُت عي�سو(. واإذا ما �ساألَت عن �سبب 

امل�سيحيني  املف�رشين  فاإن كبار  اأنه حكيم  ُيفرَت�ض  اإله  الغريب من طرف  الت�رشيّف  هذا 

اأنه خطر كبري. هكذا فعل  رون لك التفكري على  ويّ اأمامك باب ال�سوؤال، وُي�سَ ي�سدون 

غا معقول اأخذ  كريزو�ستوم )ذهبي الفم( اإزاء هذه املفارقة، فحينما مل يجد لها ُم�سويّ

يذم يف التفكري. قال اإن �سبب ال�سالل هو الف�سول الفكري، والرغبة يف معرفة عليّة كل 

305- P.-J. PROUDHON, Système des contradictions économiques, ou philosophie de la misère, t. I, Paris, 
Guillaumin, 1846, p. 416. « Car Dieu, c’est sottise et lâcheté ; Dieu, c’est hypocrisie et mensonge ; 
Dieu, c’est tyrannie et misère ; Dieu, c’est le mal ».  

306- نيت�سه، عدو امل�سيح، § 16، �ض، 52.
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الأحداث، واإرادة الدخول يف �رشاع مع عناية اإلهية ل ميكن فهمها ول ميكن التعبري عنها، 

ل، وباجلملة فاإن طرح الأ�سئلة واملغامرة بتمحي�ض  عناية غري حمدودة وغري قابلة للتعقيّ

 .
307

)παραπληξιας( وجنونييّة )επισφαλες( احلكمة الغيبييّة لالإله هي اأمور خطرية

األي�ض من باب الظلم اأن يت�رشف الإله بهذه الطريقة؟ بالن�سبة ل�ساحب الر�سالة اإىل 

موؤمني رومية: حا�سا! اهلل لي�ض عنده ظلم، حتى واإن ظلم وحجب احلقيقة وختم على 

قلوب النا�ض. اإنه منطق الالمنطق؛ هو�ض ق�سووي يعتمل يف التوراة والإجنيل والقراآن؛ 

احتقار لكرامة الإن�سان وهتك ملَلكاته العقلية. واإذا مل تَْكِف هذه الق�سوة الإلهية لإقناع 

ان املُفارقات والتناق�سات  النا�ض بالدين احلق، فاإن بول�ض يلجاأ اإىل العهد القدمي، َخزيّ

الأيدي. ولكي ميعن  والقراآن مبلء  الإجنيل  منه  نََهَل  والذي  العقل،  لنور  �سحقا  الأكرث 

ه يقول بول�ض: اأمل يقل اهلل ملو�سى )اإين اأرحم من اأرحم  يف اإبداء جنون هذا الإله و�رشيّ

واأ�سفق على من اأ�سفق »اخلروج 33، 19«(، اأو بالأحرى: اأرحم َمن اأرحم، واألعن َمن 

األعن، اأ�سفق على من اأ�سفق واأق�سو على من اأق�سو«، والب�رشية كلها م�سحوقة اأمام هذا 

الله العتباطي املعتوه ال�رشير. 

الفـــر�سة  ينتهز  بول�ض  هو  وها  القراآن،  اإله  قال  وهكذا  يهوه،  قال  هكذا  فعال، 

ي�س�ء  من  ي  وُيق�سيّ ي�س�ء،  من  يرحم  اإذن  )ف�هلل  الفـــكرة:  هذه  تكري�ض  ُيعيد  لكي 

اجلائر:  الإلهي  الأمر  لتفادي هذا  اأية و�سيلة  الإن�سان  يد  18«(، ولي�ض يف   :9 »رومية 

ق الأمر برغبة الإن�س�ن ول ب�سعيه، واإمن� برحمة اهلل فقط(. وتخييّلوا كيف  )ل يتعليّ

على  الفائقة  الالمعقولة  بقدرته  الله  هذا  يتباهى  من  وعلى  اهلل،  رحمة  ت�سوير  يتميّ 

فعل كل �سيء؟ على رجل اأ�سطوري ا�سمه فرعون: )اإن اهلل يقول لفرعون يف الكت�ب 

ه�(.  كليّ الأر�س  يف  ا�سمي  وُيعلن  قدرتي  فيك  لأظهر  اأقمتك  بعينه  الأمر  لهذا 

عباده  على  ال�ستقواء  حديّ  اإىل  الوح�سية  به  لْت  اأَو�سَ العامل؟  اإله  يتكلم  هكذا  هل 

وكل  مية؟  كالديّ به  َيلعب  لكي  ودم  حلم  من  �سخ�ض  وا�ستعمال  باإرادتهم،  والعبث 

هذه الأفعال النتقامية الغر�ض منها هو اإعالء ا�سمه يف كوكب الأر�ض. غاية عبثية 

و�سيطانية.  ماكرة 

ب من جمابهة  يتهريّ الرجل يدور يف حلقة مفرغة،  اإن  اأقول  نيت�سه  اإىل  وبالعودة 

زا على اأ�سياء هام�سية  اأركان التعاليم الالهوتية، يتفادى الدخول يف نقا�ض نظري، ُمركيّ

307- J. CHRYSOSTOME, Sur la providence de Dieu, Paris, Éditions du Cerf, 1961, p. 61.
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لها امل�سوؤولة عن »اجلرمية الكربى �سديّ احلياة«؛  يف منظومة الديانة امل�سيحية. فهو يحميّ

ها ويزعم ك�سف رذائلها ورهبنتها التي  هكذا يف »عدو امل�سيح« ُيعلن حرب اإبادة �سديّ

اإقامة  يعني  ل  امل�سيحية  من  التخل�ض  لكن  الطبيعي.  النتقاء  �سديّ  عرثة  حجر  تقف 

دين  بل  وال�سرتاكييّون،  الأحرار  املفكرون  ذلك  اإىل  ر  ُينظيّ كما  اأنقا�سها،  على  الإحلاد 

دها،  جديد: يجب اإدخال اآلهة اأخرى ل عالقة لها بالإله امل�سيحي اأو بالقيم التي يج�سيّ

دون  تقريبا  �سنة  »األفي  َمكثت  الإن�سانية  اإن  يقول  وامل�ساواة.  واملحبة  ال�سالم  اأعني 

ويرفق  املر�سى  على  يعطف  الذي  الرحيم،  الإله  مفهوم  واأن   ،»
308

جديد واحد  اإله 

«. ينبغي 
309

بالإن�سان ال�سعيف »هو واحد من املفاهيم الأكرث ف�سادا على وجه الأر�ض

“اإله  العتقاد يف  اإىل  العبارة،  ب�رشيح  يدعو،  نيت�سه  لالإله،  ر جديد  ت�سويّ ا�ستحداث 

 .
310

الطبيعة �سد  اإله  “خم�سي”،  اإله  ولي�ض  دموي،  �رشير )bösen Gott(” قوي 

يقول مت�سائال: »باأي �سيء يفيد اإلٌه ل يعرف الغ�سب والنتقام واحل�سد وال�سخرية 

يف  يفيد  ل   .»
311

ام؟ الهديّ »والتدمري  الغلبة  �سحر  حتى  يعرف  ل  اإله  والعنف«  واملكر 

ب�سالم  ين�سح  »ُمتوا�سع،  لأنه  واملعاقني  للمر�سى  فقط  �سالح  اإله  هو  فعال،  �سيء، 

با الأخالق  .. َيِعظ ُمهذيّ النف�ض وترك البغ�ساء، وبامل�ساحمة واملَحبة لل�سديق كما للعدويّ

ل اإىل اإله للجميع، اإىل �سخ�ض  دون توقيّف، ين�سحب اإىل كهف الف�سائل الذاتية، يتحويّ

.»
312

)Kosmopolit( خا�ض، اإىل كو�سموبوليتي

لكن حتى يف هذه النقطة فاإن نيت�سه يبدي جهال مطبقا بالالهوت امل�سيحي وبرتاثه 

التاأويلي، لأنه لو ت�سفح كتب الالهوتيني وتعمق يف تعاليمهم لوجد هذا ال�سنف من 

 Zwei Jahrtausende beinahe und nicht».185 ،ض� ،VI .308- فريدريك نيت�سه، عدو امل�سيح، الأعمال الكاملة، ج
ein einziger neuer Gott!« )انظر اأي�سا الرتجمة العربية، نيت�سه، عدويّ امل�سيح، ترجمة جورج ميخائيل ديب، 

دار احلوار، الالذقية �سوريا، 2004، �ض، 59(. 

)ist einer der corruptesten Gottesbegriffe, die auf Erden erreicht worden sind( .309- ف. نيت�سه، ن. م، ن. �ض

310- ف. نيت�سه، عدو امل�سيح، م. �ض، �ض، 182. »اإن خ�ساء اهلل امل�ساديّ للطبيعة، ُي�سنع منه فقط اإله اخلري، �سيكون 
العربية )ت. ع(، »عدو  الرتجمة  امل�سيح الدج�ل،  نيت�سه،  «. ف.  اأفكار خارج كليّ ما هو م�ستحبيّ اإزاء هكذا 

امل�سيح«، م. �ض، �ض، 52.

 Die widernatürliche Castration eines Gottes zu einem Gotte bloß des Guten läge hier außerhalb aller„
 «Wünschbarkeit
311- « Was läge an einem Gotte, der nicht Zorn, Rache, Neid, Hohn, List, Gewalthat kennte? dem 

vielleicht nicht einmal die entzückenden ardeurs des Siegs und der Vernichtung bekannt wären“. 
F. NIETZSCHE, Ibid, p. 182.

312- ن. م، �ض، 183. )ت. ع(، �ض، 53.
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مرقيون” الغنو�سي  “�سديّ  كتابه  الدموي. يف  ال�رشير  الإله  اأي  له،  يدعو  الذي  الإله 

يقول الالهوتي القرطاجي ترتليان�ض )Tertullien( باحلرف: »اإن الإله الذي ل ميلك اإليّ 

«، واخلريييّة ذاتها غري مالئمة لفكرة اهلل ل من جهة طبيعته الذاتية 
313

اخلريية ل وجود له

ول من جهة حكمته اأو كماله. ترتليانو�ض يرديّ تهمة الغنو�سييّني عليهم )يقولون اإن اإله 

اأن يقلب اعرتا�سهم  الرحيم(، ويحاول  العهد اجلديد  اإله  لي�ض  الدموي  القدمي  العهد 

، مطلق اخلريية هي »دموييّة، جائرة وبالتايل ل تليق  هم، واإثبات اأن فكرة الإله اخلرييّ �سديّ

 ، ب من اأطروحات مرقيون التي ت�سحب من اهلل �سفة ال�رشيّ «. وهو يتعجيّ
314

بهذا ال�سم

اأنرثبومورفية،  وم�ساعر  اأحا�سي�ض  الإله  عن  نزع  على  ا�رشارهم  من  ينده�ض  اإنه  بل 

مثل الغ�سب والندم والفرح واحلزن والنتقام، وهي كليّها موجودة يف العهد القدمي. 

ويقول باأن هذا الإله اخلرييّ الذي يت�سبث به اخل�سم، ي�سلح فقط خلدمة املذنبني اأو حِلَث 

النا�ض على فعل اخلطيئة: »لقد ا�سطنعتم اإلها ُمريحا، اإلها لي�ض بغيور، ل يغ�سب، ول 

كم ل تذمرا ول غ�سبا، ول ظلمة؛  ينتقم؛ اإلها يف جحيم خال من النار؛ اإلها ل ميلك �سديّ

اأتباع مرقيون  ح بها الغنو�سيون  اإن هذه اخلريييّة التي يلويّ  .»
315

اإليّ باخلري اإلها ل ي�سعر 

د حلم، اأو �سبح ل اأكرث. ي�سفها امل�سيحي ترتليان�ض باأنها جمريّ

اأو على  ترتليان�ض هذا،  لنيت�سه الطالع على كتاب  متاحا  اأنه مل يكن  وبافرتا�ض 

ن�سو�ض اأخرى لآباء الكني�سة يف ماحكتهم حتى الغنو�سييّني، فقد كان باإمكانه اأن يفتح 

الدموي:  ال�رشير  الإله  بهذا  َيْلَتِقي  لي�سوع حتى  الرهيبة  القولة  لوق� ويقراأ هذه  اإجنيل 

»واأما اأعدائي، اأولئك الذين مل ُيريدوا اأن اأملك عليهم، فاأح�رشوهم اإىل هنا واذبحوهم 

قدامي! )لوقا، 19: 27(«. ويف ترجمة اأخرى: »اأما اأعدائي، اأولئك الذين ل ُيريدوين 

 .»
َملكا عليهم، فاتوا بهم اإىل هنا، وا�سربوا اأعن�قهم اأم�مي316

ب اإجنيله  اإله يتحدث عن �رشب الأعناق، بكل اأريحية، ورغم ذلك فاإن نيت�سه يكذيّ

بونه  ُيكذيّ الأوائل  الكني�سة  اآباء  لكن  عطوف.  رحيم  جميل  امل�سيحية  اإله  اإن  لنا  ويقول 

313- TERTULLIEN, Contre Marcion, in Œuvres de Tertullien, traduite en français par Eugène-Antoine 
de Genoude, Louis Vivès, Paris 1852, T. I, p. 42. 

314- TERTULLIEN, Ibidem.
315- Ibid, p. 45.
تيندال  النا�رش  الجنليزية.  الرتجمة  عن  نٌقل  اجلديد،  للعهد  التطبيقي  التف�سري  من:  م�ستقاة  الأوىل  الرتجمة   -316
الرهبانية  هاو�ض، اململكة املتحدة 1988. الرتجمة الثانية جاءت يف: اجنيل لوقا �سمن، الكت�ب املقد�س، ترجمة 

الي�سوعية، دار ال�رشوق، بريوت 2000. )ط. 6(
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يّ

الذي ي�سمونه »ذهبي ويَ�سحقون مهاتراته �سحقا. فهذا الالهوتي يوحنا كريزو�ستوم 

يقبلون  الذين ل  املرقيونييّني  ة قوييّة �سد  القولة الإجنيلية حجيّ ا�ستخرج من هذه  الفم« 

كال�ساعقة،  تَنزل عليهم  القولة  باأن هذه  لأنه �رشير ودموي. �رشيّح  القدمي  العهد  باإله 

 adducite hostes meos,( امي  قديّ واقتلوهم  باأعدائي  »اآتوين  هنا  يقول  امل�سيح  لأن 

 bonum( ّاأن امل�سيح رحيم، خريي et occidite coram me(«، ومع ذلك فهم يزعمون 
اأن  َيرديّ كريزو�ستوم  الوا�سح  ير. لكن من  القدمي �رشيّ العهد  واإله   ،)dicant Christum
 لتدمري اأعدائه 

ِ
»الآب والبن يعمالن هنا نف�ض ال�سيء، الآب ُير�سل جي�سا اإىل الَكْرم

 .»
317

)متيّى، 20(، والبن يذبحهم قدامه

نيت�سه متاما، لأنه قليل املطالعة ول  اأنظار  الن�سو�ض ومثيالتها عن  لقد غابت هذه 

ق كثريا يف الكتب، يكتفي بالنزر القليل منها اأو باملجالت وال�سحف، ولذلك فاإن  يتعميّ

رها لالإله تُخطئ الهدف متاما، بل ل مَت�ضيّ الهيكل  اأحكامه على امل�سيحية وانتقاداته لت�سويّ

راتها اخلال�سييّة.  احلامل لتعاليمها الالهوتية وت�سويّ

)ي�آ( 

املطلوب،  النظري  العمق  ميلك  ل  ف�لرجل  بت�ت�،  نيت�سه  علم  يف  اأثق  ل  اأن� 

ول يعرف جيدا ت�سعب�ت الالهوت الأقرب منه، اأعني الالهوت امل�سيحي، وُيعَدم 

ق يف الكتب واملراجع كم� يفعل  ال�سروري من املعلوم�ت خلو�س هذه املعركة؛ مل ُيدقيّ

اأحك�مه  اأذهلْت  لذلك  نقدية،  ت�ريخية  منهجية  له  ولي�ست  ي،  جديّ ب�حث  اأييّ 

املوؤرخني و�سدمت الفيلولوجيني املحنيّكني.[ 

الإله  اإىل  اأي  مه،  وحطيّ الأ�سلي  املنبع  اإىل  ه  لتوجيّ للدين،  نقده  يف  يا  جديّ كان  لو 

ذاته، كمفهوم وكفكرة. لكن الرجل يبحث عن اإله هو موجود اأمامه و�ساخ�ض يف كتب 

ا وقاتال لالإله ملا قال ب�رشورة العتقاد  را حريّ الأديان الثالثة؛ َدعك من هذا، لو كان ُمفكيّ

، وملَا اديّعى يف ما ور�ء �خلري و�ل�شر اأن الدين �رشوري للمجتمع لأنه يقدم 
318

يف اإله ما

خدمة نافعة لكل �رشيحة من �رشائحه. 

317-Abbé J.-M PERONNE, Explication suivie des quatre évangiles. La chaine d’or, Paris, Librairie de 
Louis Vives, 1869, T. VI, p. 383-384. 

الغريزة  تتحرك يف  الذي  اأنا  تزال مكنة! حتى  اآلهة جديدة ل  360. »كم من   359  ،480  § القوة،  اإرادة  انظر،   -318
الدينية، اأي اخلالقة لالإله، اأحيانا ل راهني، كم تليّى يف الرباين بطريقة خمتلفة يف كل مرة! ... اإين ل اأثري ال�سك 

حول وجود اأ�سناف كثرية من الآلهة ... مرة اأخرى اأقول: كم من اآلهة جديدة ل تزال مكنة!«. اإرادة القوة، ترجمة 

حممد الناجي، اإفريقيا ال�رشق، الدار البي�ساء 2011.
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الأديان  الذين ح�سموا مع  الثامن ع�رش  القرن  بعيدون عن كبار فال�سفة  كم نحن 

واآلهتها، وكم هي رجعية اأفكار نيت�سه باملقارنة معهم. ولهذه الأ�سباب ن�ستطيع اأن نفهم 

وفولتري  وداملبري  ديدرو  لنا  اأنتج  الذي  القرن  ذاك  يحتقر  وملاذا  هم،  �سديّ ينتف�ض  ملاذا 

العقول  حترير  على  موا  و�سميّ هو،  يقوله  ما  لعك�ض  روا  نَظيّ لأنهم  العظيم،  ودولباخ 

والأج�ساد من نري الدين واخلرافة واجلهل وال�ستعباد. 

لن تقروؤوا اأبدا يف كتب نيت�سه هذه الكلمات الرائعة للبارون دولباخ: الأدي�ن هي 

الوعي  اكت�ساب  ير لإعاقتهم عن  اأ�سلوب �رشيّ ب�لغيبييّ�ت؛ هي  ال�سعوب  فنيّ ت�سميم 

مب�سائبهم. وعن طريق التهديد الدائم بقوى خارقة للطبيعة فاإن الأديان تُرغم النا�ض على 

ل، ب�سمت، عذابات ت�سومها اإياهم القوى الأر�سية، وتدفعهم اإىل العتقاد باأنهم،  حتميّ

.
319

اإذا ما تقبيّلوا اأن يكونوا تع�ساء يف هذا العامل، �سيكونون �ُسعداء يف العامل الآخر

اإن واجب املثقف العربي اليوم هو اأن يعمل جاهدا لإخراج ال�سباب من ظلمات 

م فكرة الدين بالكامل، ويق�سي، ق�ساء ُمربما، على كل  الدين اإىل نور العقل، اأن يحطيّ

�سات. ولفعل ذلك يجب عليه اأن يلتحق بفال�سفة ج�سورين،  ما يندرج حتت ا�سم املقديّ

تعاليمهم  ي�ستلهم  واأن  ودولباخ،  وفولتري  بايل  بيار  اأمثال  من  الكلمات،  مي�سغون  ل 

ويت�رشيّب من كتبهم، ل اأن ين�ساق وراء �سخ�ض متناق�ض يزعم يف مو�سع اأنه »كافر 

اإنه يوؤمن باآلهة رقيّا�سة، ويف مو�سع ثالث ميدح اإله  ب�لآلهة«، ويف مو�سع اآخر يقول 

التوراة لأنه عنيف وقتال، ويف مو�سع رابع يفتي باأن الدين �رشوري للمجتمع. نحن 

الب�رش، ول  م حيوات ماليني  بتحطيمه كما حطيّ كليا،  الدين  التخليّ�ض من  اإىل  بحاجة 

التي هي راأ�ض  الفكرة  النا�ض، تلك  اأذهان  الإله من  بف�سخ فكرة  اإليّ  يتميّ ذلك  اأن  ميكن 

الداء و�سبب املاآ�سي التي �سهدتها الب�رشية على مدى تاريخها. 

ية الرائعة للبارون دولباخ حول هذه امل�ساألة بالذات،  واأختم ِبعييّنة من اخلواطر اجلديّ

ر الإله يف الأديان، وهي خواطر تُخجل النيت�سويني  ة من ت�سويّ والعواقب الوخيمة املنجريّ

ة اإيحائها. الن�ض مقتب�ض من كتابه »نظام الطبيعة«، اجلزء الثاين  لو�سوحها وجزمها وقويّ

الف�سل الأول بعنوان »اأفكار لهوتية م�سو�سة ومتناق�سة«: »مبا اأن الرعب هو الذي وليّد 

بال�رشورة الآلهة، ومبا اأن فكرة الإله كانت دائما م�ساحبة للرعب، فاإن ا�سم اهلل اأ�سبح 

ة األقاهم يف  با�ستمرار �سببا لرتعاد الب�رشية، لإثارة اأفكار قامتة وكئيبة يف اأرواحهم: مريّ

319- نيت�سه، هكذا تكلم زراد�ست، »العاطل«، �ض، 481.
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حرية، واأخرى األهب خيالتهم. اإن تربة القرون تبنييّ اأن هذا ال�سم الغائم، الذي اأ�سبح 

م، ووليّد يف العقول  لالإن�سان الفاين امل�سكلة الأهم، نَ�رَش يف كل مكان الذعر والت�سميّ

امِلحن،  اأكرب  يف  الب�رشية  لإلقاء  خطط  خبيثا،  للب�رش  كارها  اأن  لو  رعبا.  مار  الديّ اأكرث 

هل با�ستطاعته اأن يت�سور و�سيلة اأكرث فاعلية من تلك التي تقذفهم با�ستمرار يف حرية 

مونه كمركز لكل اأفكارهم،  اء كائن غري معروف ول ميكن معرفته بتاتا، ولكنهم ُيقديّ جريّ

كنموذج وغاية وحيدة لكل اأعمالهم، كمو�سوع لكل بحوثهم، ك�سيء اأهم من احلياة، 

نظرا اإىل اأن �سعادتهم الراهنة وامل�ستقبلة تَعتمد عليه؟ ماذا يحدث لو ان�سافت اإىل هذه 

يتبع  ره كَمِلك مطلق ل  ت�سويّ التي  تلك  الذهن،  ببلبلة  اإليّ على  تعمل  التي ل  الأفكار 

اأخطاء  الأبد  اإىل  ُيعاقب  اأن  مُيكنه  واجب،  اأي  اإىل  يخ�سع  ل  ت�رشفه،  يف  قانون  اأي 

تُقرَتف يف الزمن، والذي من ال�سهل ا�ستثارة غ�سبه، ينتف�ض لأفكار ومعتقدات النا�ض، 

ال�سغب،  ُيوليّد  كي  مبفرده  يكفي  الكائن  هذا  ا�سم  اإن  نه؟  حِمَ يف  الوقوع  الهنييّ  ومن 

هون به؛ فكرته تطاردهم اأينما حليّوا، تعذبهم  الدمار، الرعب يف اأرواح كل الذين يتفويّ

اأذهانهم  اأنواع العذاب ُيخ�سعون  اأي نوع من  اإىل  البوؤ�ض.  تُلقي بهم يف  با�ستمرار، 

ما  لتخييّل  رحمته،  �رشيّ  لكت�ساف  املرعب،  الكائن  هذا  اإرادة  تَدبيّر  اإىل  لوا  يتو�سيّ لكي 

ميكن اأن ُير�سيه؟ ويف اأي فزع َيجثمون لأنهم مل ي�ستطيعوا حد�سه! كم من املماحكات 

ثريت حول �سفات كائن ل يعرفه اأحد على احلقيقة، واجلميع يراه مبنظوره ال�سخ�سي! 
ُ
اأ

ذلك هو حرفيا تاريخ املفعول الذي اأنتجه ا�سم اهلل يف الأر�ض. الب�رشية اأ�سابها الذهول 

والرعب على الدوام، لأنها مل حت�سل اأبدا على اأفكار م�ستقرة وثابتة حول الكائن الذي 

ميثله هذا ال�سم. اإن ال�سفات التي يعتقد بع�ض املتعاملني اأنهم اكت�سفوها فيه، مل تفعل 

اإغراقهم  �سبب،  افزاعهم دون  اإليّ يف  ت�ساهم  املواطنني، ومل  ال�سعوب وكل  بلبلة  اإليّ 

وال�رشورية  الواقعية  الأ�سياء  اإبعاد  تعي�سة،  حياتهم  جعل  الالهوتية،  بات  الت�سعيّ يف 

ل�سعادتهم عن اأنظارهم. لأجل البهرج ال�سحري لهذه الكلمة املرعبة، اجلن�ض الب�رشي 

ٌب اأعمى جعله جمنونا: عاجال، بعد اأن �رُشع من اخلوف،  را وذاهال، وتَع�سيّ بقي متحجيّ

زحف كعبد حتت �سياط �سييّد ل يرحم، م�ستعد دائما ل�رشبه، اعتقد باأنه مل يولد اإليّ خلدمة 

هذا ال�سيد الذي مل يعرفه اأبدا والذي قيل له عنه الأقوال الأكرث رعبا، لكي يرتف بني 

اإىل  النواح والبوؤ�ض. كليّما رفع ب�رشه  ثاأره، لكي يعي�ض يف  اأغالله، لكي يخاف من 

باأنه جائر، �سارم،  منه لعتقاده  لكنه حُمرتز  لفرط عذابه؛  اإليّ  ذلك  يفعل  فهو ل  اإلهه 

نزوي، عنيد. مل ي�ستطع العمل من اأجل �سعادته ول تطمني قلبه ول ا�ستخدام عقله لأنه 
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ا لنف�سه ولأمثاله، لأنهم  د دائما وُمِنع من ال�ستهانة بغ�سبه. وهكذا فقد اأ�سبح عدويّ ُهديّ

اأقنعوه باأن �سعادته م�ستحيلة يف هذه الدنيا. كل مرة تعليّق الأمر بالطاغية ال�سماوي اإليّ 

وفقد ملكة احلكم، و�سادر عقله، �سقط يف حالة طفولية وهذيان اأرغماه على الن�سياع 

رة لالإن�سان منذ خروجه من بطن اأمه، والطغيان اأرغمه  لل�سلطة. لقد كانت العبودية مقديّ

اإىل  يبدو وكاأنه جاء  به،  يَعبث  الذي  للرعب  فري�سة  لبقييّة حياته.  الأغالل  على حمل 

الأر�ض فقط لكي يحلم ويتاأمل؛ لكي يوؤذي نف�سه واأمثاله، لكي مينع نف�سه من اأي لذة، 

بوقع  الدوام  على  وماأخوذ  الآخرين.  �سعادة  �سفو  ر  ُيعكيّ اأو  حياته  مريرة  يجعل  لكي 

غبيا،  حقريا،  اأ�سبح  الهاذي،  خياله  با�ستمرار  له  يقدمها  التي  الرهيبة  ال�ستيهامات 

�ض  لعقالنيا و�رشيرا وذلك من اأجل تعظيم الإله الذي ُجِعل له كنموذج اأو الذي ُحريّ

على النتقام له. وهكذا فاإن الإن�سانية الفانية ركعت، من جيل اإىل جيل، اأمام اأ�سباح 

الأ�سنام  بارتعا�ض  يعبدون  اجلهل. هكذا  املُقرتن مع  الرعب  البداية  وليّدها، يف  عبثية 

بوها من اأعماق اأدمغتهم، ل �سيء يقنعهم باأنهم، يف احلقيقة، يعبدون  العبثية التي ن�سيّ

مون من الإطار الذي  اأنف�سهم، واأنهم ي�سجدون اأمام اأعمالهم هم اأنف�سهم، واأنهم ُمه�سَّ

لون اإىل اإجرام  باأيديهم؛ يعاندون وميكثون يف �سجودهم، يف حريتهم؛ يحويّ �سنعوه 

الرغبة يف تق�سيع خماوفهم؛ يتجاهلون ال�سخف الناجت عن جنونهم؛ يت�رشفون مثل 

هة.  الأطفال الذين ي�سيبهم الذعر من اأنف�سهم حينما ي�ساهدون يف املراآة مالحمهم م�سويّ

ر املوؤذي  اإن هذه الهلو�سات ال�سارة دخلت هذا العامل، منذ اأن ا�سطنع الإن�سان الت�سويّ

لالإله؛ �ستتوا�سل وتتجدد حتى ياأتي اليوم الذي ُيعترب فيه هذا الت�سور الالعقالين غري 

ن من  مهميّ ونافال ل�سعادة املجتمع. وب�نتظ�ر ذاك الوقت، من البديهي اأن َمن يتمكيّ

ر الق�تل، اأو على الأقل التقليل من ت�أثريه الرهيب، �سيكون دون  تدمري هذا الت�سويّ

.»
�سكيّ �سديق اجلن�س الب�سري320

)�آ�آ(

 لكن يف ثن�ي� هذا ال�ستنك�ر الديني للحداثة وامل�دية والإحل�د والعلم ي�سل 

الطبيّ  �سن�عة  على  ة  ب�سديّ يهجم  حيث  والالاأخالقية،  اخلطورة  غ�ية  يف  نقطة  اإىل 

320- P. T. d’HOLBACH, Système de la nature ou des lois du monde physique et du monde moral, nouvelle 
édition avec des notes et des corrections, par Diderot, édité avec une introduction par Yvon Belaval, 
Reprografischer Nachdruck der Ausgabe, Paris 1821, Georg Olms Verlag, Hildesheim, 1966, in 2 
voll. (trad. it. Sistema della natura di Paul-Henry Thiry d’Holbach, a cura di Antimo Negri, UTET, 
Torino 1978, pp. 429-432(
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ه اأحق�ده �سد الطبيب الذي يداوي املر�سى وينقذ حي�ة الآلف من  النبيلة، وُيوجيّ

الن��س.[ 

الرايخ  اإليّ  اأهمية،  اأييّة  لها  ُيولوا  اأتباعه ومل  ولقد مرت هذه الأقوال اخلطرية على 

النازي، الذي ق�سى على املر�سى ونظف العرق الآري من املعاقني. قال: »نحن نُ�سفي 

ل  نحن   ،)”lehrreich“ اأنف�سنا باأنف�سنا: اأن يكون املرء مري�س� هو اأمر مفيد )تَعليمي

ن�سك يف ذلك، بل اأكرث اإف�دة )اأكرث تعليمييّة “lehrreicher”( من اأن يكون �سحيح� 

)als Gesundsein(، اإن املَُت�سبِّبني يف املر�س )die Krankmacher( يظهرون لنا اليوم 

.»
321

اأكرث �رشورة حتى من اأي رهط من املُطبيّبني اأو املُخليّ�سني

عقب،  على  راأ�سا  وال�سحة  للمر�ض  رنا  ت�سويّ تَْقلب  لأنها  جنونية  اإجرامية  اأفكار 

على  للحفاظ  خ�سي�سا  ُجعل  الذي  الطب  علم  مثل  جليل،  علم  معنى  على  وتق�سي 

ي  ون، ويرغب يف تف�سيّ ال�سحة ودرء الأ�سقام. نيت�سه يريد اأن َي�ستمتع بروؤية املر�سى يتاأمليّ

الأمرا�ض املُعدية، اأو الت�سبب فيها عن عمد، كما كان يفعل ال�سبان مع هنود اأمريكا، 

 ،”)die Krankmacher( وهذا العمل الجرامي ُي�سنفه حتت باب “املَُت�سبِّبني يف املر�س

وهم يف راأيه اجلنوين اأف�سل من الأطباء. هل ثمة �سيء اأكرث فظاعة من هذا؟ هل قراأمت 

يف اأي ُم�سنيّف فل�سفي اأو اأدبي اأ�سياء قا�سية من هذا القبيل؟

وللتثبيّت من اأن نيت�سه ُمولَع بالفظاعات، ويرغب جاهدا يف ال�سدمة وال�ستفزاز، 

وي�ستعر�ض دون خجل طبيعته ال�سيطانية، فهو ل يحبذ اإليّ العي�ض بني القبور والتجوال 

حول اجلثث، ويعمل كل ما بو�سعه لكي ي�سحب معه قارئه يف وحل هذه العتبارات 

ما�ٍض  بني  تاريخية(،  ول  مقارنة )خاطئة  يَعقد  لذاتها:  ماثلة  املُتيّبعة  والتقنية  احِلدادييّة. 

ل بني ما كان وما هو كائن، على اأ�سا�ض هذه القاعدة:  جميد وحا�رش رديء، ثميّ ُيفا�سِ

القاعدة  هذه  ومن  �سييّئة،  املا�سي  يف  كانت  احلا�رش،  وقتنا  يف  احل�سنة،  الأ�سياء  كل 

ي�ستخرج كل النتائج. الزواج، كان ُيعَترب م�سا�سا بحق اجلماعة، وكان املرء يف �سالف 

الأزمان يدفع غرامة على وقاحة الرغبة يف امتالك امراأة. والغرامة هي اأن ُي�سليّم زوجته 

الليلة  بحقيّ  ى  ي�سميّ ما  مكانه، وهي  َينكحها  الكاهن( كي  اأو  )ال�سييّد  اآخر  �سخ�ض  اإىل 

حلرمة  الهاتك  العبودي  النظام  بهذا  ي�سيد  ونيت�سه،   .)jus primae noctis( الأوىل 

د الكاهن الذي ميار�سه، ُمعتربا  الزوجية )موجود فقط يف الإ�سالم مع املُحليّل(، وميجيّ

اإياه »حار�سا لالأخالق احلميدة«. 

321- جينيالوجيا الأخالق، م. �ض، )ترجمة فتحي امل�سكيني، �ض، 156(.
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وتدخل يف جمال الأخالق احلميدة، اأي�سا، اأعمال يعتربها حتى احليوان، لو اأمكن 

يبة والرقيقة واحلنونة«، التي تراها الب�رشية  له اأن يتكليّم، فظيعة. »امل�ساعر اللطيفة والطيّ

ال�سوية ِقيَما ُعليا، من دونها ل ميكن لالجتماع الب�رشي اأن يتحقق، هي يف راأيه، مل تكن 

كذلك، بل »كانت لأزمان طويلة تُواَجه ب�رشب من الحتقار«. اأنا اأرى اأن هذا الرجل 

�سة ل  للواقع، ويختلق جمتمعات متوحيّ اأ�سياء غري مطابقة  يقول  كذاب مدليّ�ض، لأنه 

تقَبع اإليّ يف ذهنه املري�ض. اأين قراأ هذه الفظاعات؟ اأين هي الأزمان املتقادمة؟ وكيف 

قة  لع عليها ومن اأي مكان اأ�رشف عليها، كي يقول اإن النا�ض كانوا يخجلون من الريّ اطيّ

 عن القول اإن جمتمعا من هذا القبيل ل ميكن اأن 
يّ

مثلما نخجل اليوم من الق�سوة؟ غني

ر نف�سه بنف�سه؛ �سَتْن�سب فيه حروب طاحنة، ل تنتهي اإليّ بانتهاء  يدوم يوما واحدا؛ �سيُدميّ

اأفراده. ومع ذلك فهو ميلك اجلراأة لالإحالة على كتابه الالاأخالقي الفظيع، ما ور�ء �خلري 

اأخالق خا�سة  بني  العن�رشي  التمييز  فيها   َ َقنيّ 260، حيث  الفقرة  وبالتحديد  و�ل�شر، 

بال�سادة واأخالق خا�سة بالعبيد. ورغم ذلك فاإن الفيل�سوف التون�سي فتحي امل�سكيني 

نيت�سه  لفهم  فقرة حمورية  اأنها  راأى  ُيدقيّق،  اأو  ق  ُيحقيّ اأن  ودون  ب�سال�سة،  عم  الطيّ ابتلع 

اأخالق  القيم:  التمييز بني منطني كبريين من  “التيبولوجي” يف  »حيث و�سع منهجه 

.»
322

الأ�سياد واأخالق العبيد

اأن تخ�سع للقانون فهذا عار عليك، اأما اأن تخرق القانون وتُ�سقط كل ال�سوابط 

هي  فهذه  هواك،  على  ك  عدويّ من  تثاأر  اأو  لنف�سك  بنف�سك  تقت�ضيّ  واأن  الت�رشيعية، 

. هذا هو العامل الذي ُيحبيّذه نيت�سه، لأن الرجل 
323

فات الأقوم والأنبل والأعقل الت�رشيّ

احلقيقة  يف  وهو   ،”Weltgeschichte“ ل يتحدث عن التاريخ )ي�سميه التاريخ العاملي

�ض  ُيظهر حما�سنه ويحريّ لكي  اإليّ  ا�سطنعه من حم�ض خياله(  اأ�سطوريا  بل  لي�ض كونييّا 

ة، على عك�ض احلا�رش الهزيل املنحط.  ي بف�سائله اجلميّ على تقليده والتيّاأ�سيّ

 ،)das Leiden als Tugend( وقائمة ف�سائل املا�سي اجلميلة هي هذه: الأمل ف�سيلة

 die Verstellung( املُداراة ف�سيلة ،)die Grausamkeit als Tugend( الق�سوة ف�سيلة

 die( اإنك�ر العقل ف�سيلة ،)die Rache als Tugend( النتق�م ف�سيلة ،)als Tugend

322- من ترجمة فتحي امل�سكيني لعمل نيت�سه، يف جيني�لوجي� الأخالق، �ض، 157، تعليق 3.
ب عليها التخلي عن  323- »لناأخذ م�ساألة اخل�سوع للقانون. اآه! ل�سديّ ما ثار وعي كل الأعراق النبيلة يف العامل مليّا توجيّ
ما، كان جرمية وبدعة، لقد تاأ�س�ض بعنف  الأخذ بالثاأر واخل�سوع للقانون. لقد كان القانون ملدة طويلة �سيئا حمريّ

باعتباره عنفا ل يقبله املرء اإليّ وهو يحمريّ خجال من نف�سه«. ترجمة الناجي، م. �ض، �ض، 101.
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 die Wahnsinn( اإلهية اجلنون نفحة   ،)Verleugnung der Vernunft als Tugend

 .)als Göttlichkeit

على  فهي   )”Gefahr“ يها خَماطر، جمع َخَطر، بالأملانية اأما قائمة الرذائل )ُي�سميّ

للمعرفة  م�أ  الظيّ  ،)die Wohlbefinden al Gefahr( خطر  الرف�هية  التايل:  النحو 

 ،)der Friede als Gefahr( لم خطر ال�سيّ  ،)die Wissbegierde als Gefahr( خطر

 das( اأن يكون املرء مو�سع �سفقة اإهانة ،)das Mitleiden als Gefahr( فقة خطر ال�سيّ

 .
324

)die Arbeit als Schimpf( الَعمل عار  ،)Bemitleidetwerden als Schimpf

يذهب  عامل  اأي  اإىل  يحد�ض  اأن  ب�سهولة  ي�ستطيع  نيت�سه  بن�سو�ض  �ض  املتمريّ والقارئ 

تف�سيله واأية �سرية ُمثلى ير�سحها للمجتمع املن�سود. 

)ب�آب�آ( 

والنتق�م  والكذب  والأمل  الق�سوة  فيه  ت�سود  الذي  نيت�سه،  ع�مل  يف  اأنيّ  د  املُوؤكيّ

ومع�داة العقل، هذا الع�مل املجنون، الذي ُي�سته�ن فيه ب�لعلم، وُيكَبُت فيه حبيّ 

يف  ويرغب  ره  يت�سويّ الذي  ف�ملجتمع  واحدا.  فيل�سوف�  ُينتج  اأن  ميكن  ل  املعرفة، 

ة تقت�سر  حتقيقه، ل ح�جة له بفال�سفة ومثقفني وعلم�ء وب�حثني، ح�جته امل��سيّ

�لني، والعمل على ان�س�ء ُمع�سكرات تدريب  على خلق جب�برة ق�س�ة وحم�ربني قتيّ

لتفريخ الإره�بيني.[ 

ورغم ذلك، و�سديّ اأماين نيت�سه، ثمة فال�سفة، وهذه حقيقة تاريخية ل ميكن نكرانها، 

ة اأ�سماء عظمى، واأعمال خالدة، وتعاليم فل�سفية واأن�ساق كربى ر�سم معاملها، منذ  وثميّ

القدمي، اأفالطون واأر�سطو واأبيقور وزينون الرواقي، و�سول اإىل لوكرا�ض و�سي�رشون 

و�سينيكا يف العامل الروماين، والفارابي وابن �سينا وابن ر�سد يف العامل العربي. كيف 

نف�رشيّ اإذن هذا احلدث الفكري الثقايف اجللل؟

تف�سري نيت�سه، ِمْثل تاريخه: خيايل، اأ�سطوري، ل يرقى اإىل م�ساف اأي تاريخ ب�سيط 

للفل�سفة. يف الوقت الذي يقول فيه اأفالطون اإن مراأى الليل والنهار، وتعاقب الأ�سهر 

البحث يف طبيعة  وُقدرة  الزمن،  فكرة  وَمنَحتنا  الأعداد  قد خلقت  ال�سنني،  ودورات 

324- ن. م، § 9.
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اأن  اأر�سطو  فيه  يرى  الذي  الوقت  ؛ ويف 
325

الفل�سفة ابتدعنا  امل�سدر  الكون، ومن هذا 

ة، فاإن نيت�سه يرى اأن الفل�سفة هي م�سخرة والفال�سفة  التفل�سف هو حاجة اإن�سانية ُملحيّ

كرنفال بهلوانيني. 

خالدة  بكلمات  للفل�سفة  تاريخه  اأر�سطو  يفتتح  امليتافيزيقا  من  الكربى  الأِلف  يف 

 του( يرغبون بطبيعتهم يف املعرفة )Παντες ανθρωποι( ومهيبة. يقول »اإن كل النا�ض

ειδεναι ορεγονται φυσει(«. كل النا�ض، ودون متييز، ما دامت لهم حوا�ض واإدراكات، 

بحت،  معرفية  �رشورة  اإىل  الفل�سفة  بروز  اأر�سطو  وُيرجع  املعرفة.  بال�رشورة  يحبون 

كذلك،  الأمر  يكون  واأن  منها.  تُ�ستمديّ  اأن  ميكن  التي  العملية  الفائدة  عن  النظر  بغ�ض 

يقول اأر�سطو، »فهذا وا�سح من خالل تاريخ الفال�سفة الأوائل، ذلك اأن ب�سبب �لّده�شة 

)δια το θαυμαζειν( �رَشَع النا�ض، �سواء الآن اأو يف الأزمان الأوىل، يف التفل�سف 

ب�سيطة،  م�سكالت  من  الأ�سل  يف  انده�سوا  »لقد  ي�سيف:  ثم   ،»)φιλοσοφειν(

اأعو�ض، مثل ظواهر القمر  لوا اإىل طرح م�ساكل  واإثر ذلك تقدموا �سيئا ف�سيئا، فتو�سيّ

ل  باأنه  يعرتف  ب  ويتعجيّ يتحرييّ  الذي  والإن�سان  الكون.  ون�ساأة  والكواكب،  وال�سم�ض 

 το φευγειν( ومن ثم، فاإن النا�ض تفل�سفوا لكي َيهربوا من اجلهل ... )αγνοειν( يعلم

.»
326

την αγνοιαν(، اإنهم يبحثون عن املعرفة من اأجل املعرفة، ل من اأجل غاية نفعية

�ض اجلنوين ل  لكن مع نيت�سه يجب اأن نن�سى هذا التحليل الر�سني، لأن عاملَه املتوحيّ

مُيكن اأن ُيوليّد على الطالق �سخ�سا له طموح معريف، وبالتايل، لتف�سري بروز الفال�سفة، 

ا�سطنع جيني�لوجي� ف�سيحة بكل املقايي�ض.

لييّني كانوا حُمَتَقرين يف حُميطهم، واأن الفكر  قال: اإن اأقدم عرق من الرجال التاأميّ

د، ظهر يف �سورة ُمقنيّعة، مبظهٍر غام�ٍض وبقلٍب منقب�ض، خائف. وكيف  النظري املجريّ

ل ي�سعرون باخلوف، واملجتمع الذي ولدوا فيه، هو جمتمع العنف واحلرب، ل حاجة 

، واإمنا مبقاتلني �رش�سني. اأنا اأ�رشد هذه اللخبطة فقط لالأمانة العلمية،  له مبفكرين �سلمنييّ

النظريون كانوا  الرجال  نيت�سه،  اإذن، يف راأي  اأ�ستمديّ منه علما ما.  اأو  اأجاريه  اأن  دون 

الهمجية ونبذوا  وا عن  ان�سقيّ املُت�سبيّبون يف جحيمهم لأنهم  يعي�سون يف جحيم، وهم 

ل وعجز ومعاداة  ليون من هدوء وتاأميّ العنف واحلرب: »اإن ما كان يعرفه الرجال التيّاأميّ

325- PLATONE, Timeo, a cura di G. Reale, Rusconi, Milano 1997. Cfr., 47 A 1- B 1.
326- ARISTOTELE, Metafisica, a cura di G. Reale, Vita e Pensiero, Milano 1993., cfr., 980 a suiv.
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«. فماذا فعل هوؤلء املفكرون املُ�َسامِلون؟ خدعوا 
327

احلرب قد جعل النا�ض يرتابون فيهم

هوا عليهم حقيقتهم، ومل يجدوا من و�سيلة اأمامهم للدفاع عن اأنف�سهم اإليّ  النا�ض ومويّ

َدة«. »الإيحاء بَهْيبة ُمَتعمَّ

القاعدين،  يحتقر  الهيبة يف جمتمع عنيف  م�ساألة ك�سب  تُخَتَزل يف  اإذن  امل�ساألة 

ولذلك فاإن الفال�سفة بَرعوا يف اإعطاء وجودهم م�سحة جديدة واإ�سفاء َمظهرهم »معنى 

�سنا الأمر عن  و�سندا وخلفية ليكونوا ُمهابني«، لكن نيت�سه ك�َسَف األعيبهم: »اإذا ما تفحيّ

كثب وجدنا هناك حاجة جوهرية اأكرث، األ وهي الإيحاء لأنف�سهم بالهيبة والجالل، 

اأن  عليهم  كان  هم،  �سديّ هة  املوجيّ القيمة  اأحكام  كل  اأنف�سهم  يف  يجدون  كانوا  لأنهم 

 .»
328

يحموا الفيل�سوف فيهم من كل ريبة اأو معار�سة

كهم اإرادة املعرفة، ول حب الطالع، ول النبهار اأمام مظاهر  الفال�سفة اإذن، ل حُتريّ

الطبيعة، كما يقول اأر�سطو، واإمنا، يف عرف نيت�سه، ُرعٌب ُيحارب رعبا؛ الفال�سفة، اأبناء 

الع�سور املرعبة تخليّوا عن حياة العنف، قاوموا الريبة �سدهم، بو�سائل مرعبة، وهذه 

الو�سائل تتمثل يف »الق�سوة على النف�ض، اإهانة الذات برباعة، وهما اأهم الو�سائل التي 

منهم  تطليّب  للفكر، حني  واملجددون  للقوة  املتعط�سون  دون  املتوحيّ هوؤلء  ا�ستخدمها 

الأمر البدَء مبمار�سة العنف، يف قرارة اأنف�سهم، على الآلهة وعلى الرتاث لي�ستطيعوا 

 .»
329

الإمي�ن ب�لتجديد الذي اأتوا به

رُت اجلملة الأخرية عن ق�سد، لإبراز خطورتها ومدى َرجعييّتها: نيت�سه، مثل  لقد �سطيّ

دون على  كل الرجعيني، يتيّهم الفال�سفة باأنهم ملحدون ومارقون عن الدين، اأي ُمتمريّ

ه  الإله وعلى الرتاث، وهي تهمة كال�سيكية، راح �سحيتها �سقراط. لكن نيت�سه ل تهميّ

الفل�سفة يف حد ذاتها ول الفال�سفة، كل ما يهمه هو ت�سويغ جينيالوجيا الإن�سان النظري، 

 .
330

الغربية احل�سارة  يهدد  خطر  اأكرب  الرتاجيدي�،  مولد  يف  اعتربه،  قد  كان  الذي 

327- جيني�لوجي� الأخالق، ن. م، § 10، �ض، 102.
328- ن. م، ن. �ض.
329- ن. م، ن. �ض.

 den Typus des theoretischen( ل من اأدخل يف الثقافة الغربية »منوذج الإن�سان النظري 330- وقد اتيّهم �سقراط باأنه اأويّ
ه الوحيد هو الك�سف عن قوانني الطبيعة واكتناه حقائق الأ�سياء بالتعويل  Menschen(». والإن�سان النظري هميّ
على امللكات العقلييّة الذاتية لالإن�سان، وعلى ف�سوله النظري البحت. ولكن هذه املقا�سد العلمية هي، ح�سب 

اأبدا. وباجلملة  املنال، ل ميكن حتقيقها  الطبيعة غاية بعيدة  اأ�رشار  اأن الك�سف عن  اإىل  َوْهم �رِشف، نظرا  نيت�سه، 

ه هو البحث  اأ على القول باأن هميّ فاحلقيقة ل وجود لها »لذلك فاإن ل�سينغ، الأكرث ا�ستقامة بني رجال النظر، تريّ

عن احلقيقة اأكرث منه الظفر بها: وبهذا فقد ك�سف عن ال�رشيّ احلقيقي للعلم ... برغم اأنف العلماء«. نيت�سه، مولد 

الرتاجيدي�، § 15، �ض، 98 99.
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فالفيل�سوف يطمح اإىل بناء منظومة نظرية متكاملة واأفكار ُمن�سجمة، يرمي من ورائها 

بناء  لكن  اأوىل.  مبادئ  اإىل  وارجاعها  الح�سا�سات  �سوا�ض  وتنظيم  العامل،  فهم  اإىل 

منظومة نظرية، بالن�سبة لنيت�سه، هو »الرمز املوح�س لت�ريخ الفال�سفة على الأر�س«. 

متعددة،  اأقنعة  اتيّخاذ  اإىل  والتنظري،  العي�ض  يف  للموا�سلة  الفال�سفة،  ا�سطريّ  لقد 

رية »كان على الروح الفل�سفي دائما، قبل كل  اأنف�سهم يف حفلة كرنافال تنكيّ وعر�سوا 

نوا �سابقا، قن�ع الكهنة  ر ويرتدي قن�ع الرج�ل الت�أمليني الذين تكويّ �سيء، اأن يتنكيّ

افني، قناع رج�ل الدين، ب�سفة عامة، ليكون فقط مكنا باأية كيفية كانت:  حرة والعريّ وال�سيّ

لقد كان املثل الزهدي، وملدة طويلة، �سرط وجود الفيل�سوف، والذي يجعله بعيدا عن 

ف ويحتقر اجل�سد،  ر للع�مل ويع�دي احلي�ة ويتق�سيّ الع�مل، اأ�سلوب العي�ض الذي يتنكيّ

.»
331

والذي حافظ على نف�سه اإىل اليوم بحيث ُيعترب هو املوقف الفل�سفي بامتياز

اأم  الفا�سحة،  اخليالية  املُهلهلة  الأفكار  هذه  عر�ض  يف  َوا�سُل 
ُ
اأ هل  اأدري،  ل  اأنا 

اأعظم  اأن  اأقوال جنونييّة من قبيل  بَقَلِمي،  اأ�ستمرُّ يف تعذيب نف�سي وا�ستن�سخ  ل؟ هل 

اإنها  للعامَل، وُيعادون احلياة ويحتقرون اجل�سد؟  يتنكرون  اأنا�سا  الب�رشية كانوا  العقول 

الفل�سفة،  على  ال  متطفيّ �سخ�سا  ترى  اأن  للغاية  موؤمل  �سيء  عليها؛  نُح�سد  ل  و�سعييّة 

رة. ولكن الأكرث اإيالما هو اأن  يهينها بهذه الطريقة وي�ستخرج للفال�سفة بطاقة ولدة مزويّ

عها من طرف اأتباعه، وعملوا على تعميمها على نطاق وا�سع،  هذه اخلزعبالت متيّ تريّ

اأفالطون  �سهادة  الأ�سلية،  الأ�سلية، وال�سهادة  ال�سهادة  رة هي  املزويّ ال�سهادة  فاأ�سبحت 

رة.  واأر�سطو، هي املزويّ

نتميّ  لكي  رة،  املزويّ امليالد  �سهادة  عر�ض  يف  ونوا�سل  ا�ستياءنا،  لربهة  نَْكبت  لكننا 

ر به َحَوارييّو النبي الكذاب، من �ُسباته. تنا يف اإيقاظ القارئ، الذي َغرَّ مهميّ

رية رديئة، هذه هي قناعة نيت�سه، وال�سبب  الفل�سفة ل ميكن اأن ت�ستمر اإليّ بحفلة تنكيّ

يف ذلك اأنه »مل يكن ممكن� وجوده�، خالل ردح طويل من الزمن، دون مظهر زهدي 

ل  الهانات  من  الكم  هذا  ولأن   .»
زهدي�332 احتق�را  نف�سه�  احتق�ر  ودون  فه�  ُيغليّ

ل َمَكَنة �َسَبابه الرهيبة، حتى مُيعن يف اإغراق الفال�سفة يف  يكفيه على ما يبدو، راح ُي�سغيّ

بو�سوح  احلقيقة عربيّ  وب�سكل جمازي«، وهو يف  بو�سوح  اأعربيّ  »ولكي  قال  الوحل، 

331- نيت�سه، جيني�لوجي� الأخالق، III، م. �ض، § 10، �ض، 103. 

332- جيني�لوجي� الأخالق، III، م. �ض، § 10، �ض، 103. 
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عيا اأن الكاهن الزاهد، يعني الفيل�سوف ظهر »مبظهر  ير، مديّ ولكن ب�سكل قبيح فج �رشيّ

ها فتحي امل�سكيني باأنها »ال�سكل الذي يتيّخذه بع�ض  �لريقانة الكريهة واملَُعتيّمة«، ويف�رشيّ

احليوانات، من ح�رشات اأو اأ�سماك، حني ولدتها«، ولكنه مريّ على هذا التو�سيف امل�سني 

النيت�سويني  تعامل  اأن  على  خطري  موؤ�رش  وهذا  الطالق.  على  انتباهه  َيلفت  اأن  دون 

باأنهم  مع نيت�سه هو تعامل املازو�سي مع ال�سادي: فالرجل يهينهم ويجلدهم وي�سفهم 

ويطاأطئون  يتلذذون،  غبطة  بكل  بل  �سلبية،  بكليّ  ذلك  يتقبيّلون  وهم  قميئة،  ح�رشات 

مع والطاعة يا مولنا؛ ِزْدنا! كم اأنت رحيم! كم اأنت عطوف! الراأ�ض: ال�سيّ

من  املحدثني  على  اأي�سا  بل  فح�سب،  القدماء  على  املوا�سفات  هذه  تنطبق  ول 

كما  املحارب  الفيل�سوف  احلق،  الفيل�سوف  لربوز  ال�سانحة  الظروف  لأن  الفال�سفة، 

)الفيل�سوف(،  الريقانة  لأن  توفيّرها،  يف  ي�سك  ونيت�سه  بعد.  تتوفيّر  مل  نيت�سه،  يريده 

تها تلك الريقانة بني  ذلك »احليوان الأبر�ض املحفوف باملهالك ... تلك الروح التي �سميّ

جنباتها«، مل تفلح بعد »بف�سل عامل ُم�سم�ض اأ�سد دفئا واأ�سفى اإنارة، يف اأن تنزع اأخريا 

«. اأما املحيط الجتماعي احلايل فهو اأي�سا يخلو 
333

ثوب الراهب واأن تخرج اإىل النور

من هذه ال�رشوط التي بدونها لن يربز �سنف الفيل�سوف املنتظر، وال�رشوط هي كالتايل: 

»كربياء، وجراأة وب�سالة وطماأنينة واإرادة روحية واإرادة م�سوؤولة وحرية اإرادة«. كل هذه 

الظروف ما تزال مفقودة، وبالتايل فاإن الفيل�سوف احلق مفقود مفقود يا ولدي.

)ت�آت�آ( 

ف��سف  ال�سيّ ع�مل  يف  قون  ُمعليّ املُتوح�سة،  التخمين�ت  بوؤرة  يف  نحن  نيت�سه  مع 

مع  ينتهي  اأن  املفرو�س  من  ك�ن  والذي  للت�ريخ،  الف��سح  والتزوير  والأك�ذيب 

انته�ء �س�حبه لكن، �سديّ كل التوقع�ت، ُكتب له التوا�سل والدوام، على اأيدي 

حوارييّني ل تعزيّ عليهم الفل�سفة.[

هذه  من  واحدة  قطرة  تدوا  فلن  فل�سفة،  كتاب  اأي  تاريخ،  كتاب  اأي  افتحوا 

باب  نقول هذا من  الطالق، ول  ب�رشي على  انتاج  اأعظم  اإن  امل�ستهرتة.  التخمينات 

333- من ترجمة فتحي امل�سكيني، م. �ض، �ض، 160. اأما ترجمة الناجي )�ض، 103( فقد جاءت على النحو التايل: »هل 
ت الأمور حقا؟ هل ا�ستطاع العقل الذي كانت تغلفه ال�رشنقة، هذه احل�رشة املجنيّحة اخلطرية املربق�سة، بف�سل  تغرييّ

عامل م�سم�ض واأكرث حرارة و�سياء، اأن يتخليّ�ض من ال�رشنقة ويعانق النور«. 
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اإنه حدث غري م�سبوق  اأو النبهار ال�سلبي، هو بروز الفل�سفة يف بالد اليونان.  املدح 

اأ�ساطري اخللق  اأفكارها هي  غاية  والتي كانت  اآنذاك  العروفة  العامل  يف كل ح�سارات 

الالعقالنية. لكن نخبة الفال�سفة الإغريق تاوزوا هذا العامل امليتولوجي، يكتب هرني 

التاأملي  للفكر  منطا  يكت�سفوا  اأن  املتمييّزة،  الذهنية  »ب�سجاعتهم  نوا  ومتكيّ فرانكفورت، 

«. وعلى عك�ض ما يقوله نيت�سه، فاإن الفال�سفة 
334

متيّت له الغلبة النهائية على الأ�سطورة

اليونانيني الأوائل، كما يرى فرانكفورت، كانوا ل ُمبالني بالوظيفة الهرياركية للكهنة، 

اكا اأو مقطوعني عن احلياة العامة. اإذ اأن طالي�ض كان مهند�سا و�سيا�سيا،  ومل يكونوا نُ�سيّ

فيها:  يقول  اجلمهورية  كتاب  من  ل�سي�رشون  �سهادة  وثمة  جغرافيا،  كان  واأنك�سيمندر 

»لو تاأملتم لراأيتم اأن الذين يدعوهم الإغريق ب�حلكم�ء ال�سبعة ك�نوا كلهم تقريب� 

اأن��س� ا�ستغلوا يف احلي�ة الع�مة )يف اجلمهورية، 1: 7(«، ويعليّق فرانكفورت اأن هوؤلء 

الرجال، بعك�ض كهان ال�رشق الأدنى، مل تعهد اإليهم جمتمعاتهم بالنقطاع اإىل ال�سوؤون 

دوا يف  الروحية دون غريها »لقد ك�ن الدافع فيهم نزعتهم اإىل فهم الطبيعة، ومل يرتديّ

ن�سر مكت�سف�تهم واإن مل يكونوا اأنبي�ء حمرتفني، وا�ستطالعهم ن�سيط دوؤوب ل َتعوقه 

.»
العق�ئد التي ترف�س اجلدل335

الرجال،  هوؤلء  يربز  مل  لو  العامل  حال  عليه  �سيكون  كان  ما  يف  ِلرُبهة  ر  فلنتفكيّ

الطبيعة خارج  بالبحث يف  وا  يهتميّ العظيم، ومل  الروحي  النقالب  بهذا  يقوموا  ومل 

النظر هذه، يقول  اإن تغيري وجهة  الكهنة.  الدينية، وبعيدا عن دائرة  قوالب الأ�ساطري 

فرانكفورت، لهو »اأمر رائع، لأن معناه حتويل م�سكالت الإن�سان يف الطبيعة من �سعيد 

الإميان واحلد�ض ال�سعري، اإىل املجال العقلي. لقد اأ�سبح يف الإمكان تقييم النظريات 

تقييما نقدييّا، وبالتايل البحث امل�ستمريّ يف طبيعة احلقيقة والواقع. فالأ�سطورة التي تدور 

حول تنا�سل الآلهة ل ُيطالها النقا�ض اأو اجلدل، لأنها ت�سف �سياقا من الأحداث املقد�سة، 

اأن ي�سبح جزءا  اأو يرف�سه. لكن ن�َسَب الآلهة ل ميكن  وللمرء اأن يقبل ذلك الو�سف 

بالعرتاف من  تُطالب   ... الأ�سطورة  اإن  مها.  وتقديّ وتراكمها  املعرفة  ازدياد  من عملييّة 

 .»
336

ك املوؤمن، ل بالتربير اإزاء الناقد املُت�سكيّ

334- فرانكفورت، ول�سن، جاك�سون، م� قبل الفل�سفة، ترجمة جربا اإبراهيم جربا، من�سورات دار مكتبة احلياة فرع 
بغداد، ]د. ت[، �ض، 274.

335- ن. م، �ض، 278.
336- ن. م، ن. �ض.
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�سيء،  كل  قبل  الفهم،  فيها  ُي�سرتط  ل،  الأويّ املبداأ  حول  الفال�سفة  تنظريات  اإنيّ 

لتحكيم  »ُعر�سة  باخت�سار  اأنها  اأي  الت�سحيح،  اأو  التعديل،  اأو  للتحليل،  قابلة  وهي 

«. لقد انطلق الفال�سفة اليونانيون الأوائل، بُجراأة نادرة، من َفَر�سية اأن »الكون 
العقل337

« قابل للفهم. وبعبارة اأخرى، افرت�سوا اأن وراء الفو�سى من ادراكاتنا نظاما واحدا،  »كلٌّ

التذكري  من  ميليّ  فرانكفورت ل   .»
338

النظام ذلك  فهم  ن�ستطيع  ذلك  واأننا عالوة على 

بهذا الأمر، والقول اإن »كثريا ما تغيب عن الباحثني �سجاعة اليونانيني التاأملية«. وَمن 

فالرجل مفتون فقط بع�رش ما قبل  اليوناين؟  التاأمل  اأ�ساء فهم �سجاعة  نيت�سه  اأكرث ِمن 

هومريو�ض، بع�رش العنف والرببرية. 

�سابق  »اأييّ  له  لي�ض  اليونانيني،  الفال�سفة  عند  اجلدل  من  ب  ال�رشيّ هذا  اأن  واحلال 

يف اأي ُقطر اآخر. وفيه اأ�سالة مزدوجة، على حد قول كرانفورد، فقد »تاهلوا بجراأة 

عجيبة ما يف التمثيّل الديني من َحظٍر وتَقدي�ض«. ومزييّته الثانية هي التما�سك العميق... 

.»
339

وهاتان املَِزييّتان تَدُليّن على اعرتاف �سمني با�ستقالل الفكر بذاته

اإن الفل�سفة املادية عرب تاريخها مل تتجاوز اإىل اليوم قولة هرقليط�ض الرائعة، التي 

ق�سْت على عبثييّة التفا�سري الدينية للكون واأزاحت اأ�ساطري الآلهة اخلالقة من الوجود: 

»هذا الع�مل الذي هو دوم� ذاته للجميع، مل َي�سنعه قط اأحٌد من الآلهة اأو الب�سر. 

ة ل تخمد، به� مق�دير َت�سَتعل،  لقد ك�ن حتى الآن و�سوف يبقى اإىل الأبد ن�را حييّ

ومق�دير تنطفئ«.

غ نيت�سه كرامتهم  نا، نحن العرب، من الفال�سفة اليونانيني الأوائل، الذين َمرَّ اإنيّ ما َيهميّ

يف الرتاب، هو ما مل َيُقْله ومل يعرتف به، ولكنه حا�رش ومتمييّز يف فل�سفتهم، اأعني هذا 

ه نحو العقل، وهذا ال�ستقالل عن القد�سيات الدينية وتاهل حمظوراتها. التوجيّ

ى الكاهن املعادي للحياة، وقد  نيت�سه، يبدو وكاأنه يناه�ض املثال الزهدي، ويتحديّ

املعبد  من  نهائيا  خليّ�سهم  فل�سفيا  ك�سبا  واعتربوها  اأتباعه  على  التخريجة  هذه  ت  جديّ

ه  والكاهن. لكن هذا خطاأ ج�سيم، لأن نيت�سه ُيهاجم العقالنية، ويجعل من العلم عدويّ

الفيل�سوف و�سحب  ه هو طحن  هميّ كني�سة؛  واأية  كاهن  اأي  اأمامه  يخبو  الذي  الأكرب، 

337- ن. م، ن. �ض.

338- ن. م، ن. �ض.
339- ن. م، �ض، 281.
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دة، ول عن  املجريّ املفاهيم  �سيئا عن  يعرف  اأن  يريد  فهو ل  العلماء.  الب�ساط من حتت 

ي�سل  يريده هو »علم« هالمي، ل  ما  �ساملة، كل  مبادئ  اأو  ه  اأخالقي موجيّ ن�سق  بناء 

ي املجهود النظري،  فيه �ساحبه اإىل اأي نتيجة، ول يقوم على اأية قاعدة معقولة. ُي�سميّ

«، وين�سح باتقائها والبتعاد عنها »ِلَنقي اأنف�سنا، 
340

واملفاهيم الفل�سفية »خرافات مفهومية

�سادتي الفال�سفة، من خطر تلك اخلرافات املفهومية القدمية«. وِمن بني هذه اخلرافات 

واملكان.  الزمان  على  املتعايل  الديكارتي  ر  اأفكيّ الأنا  »الكوجيطو«،  مفهوم  املفهومية، 

لكن بالن�سبة لنيت�سه وهو هنا مل ياأِت بجديد واإمنا ينقل اأفكارا قدمية، وي�ستن�سخ بع�ض 

النتقادات على الكوجيطو الواردة يف تواريخ الفل�سفة )لنغ، كونو في�رش، اأوِبْرفاغ( 

الأنا املتعايل، هو »ذاٌت معرفييّة حم�سة، غريبة عن الزمان، بال اإرادة ول اأمل«. 

اأ�س�ض مو�سوعية  بناء معرفة علمية على  بالتحديد:  لكن هذا هو غر�ض ديكارت 

�سحيحة، وت�سري بح�سب قواعد منهجية حمددة، واأفكار وا�سحة ومتمييّزة، ول يح�سل 

هذا الأمر اإليّ بالتيّعايل على الأهواء ال�سخ�سية املتقليّبة والآراء العتباطية. 

ذاتها،  يف  واملعرفة  املح�ض  والعقل  النظري،  التجريد  على  كبديل  يطرح  نيت�سه 

دة، يعني حا�سة الب�رش، والتي،  وهي الركائز الدائمة لكل ن�ساط فل�سفي، العني املجريّ

الأ�سياء  نرى حجم  اأن تعلنا  قادرة على  فاإنها غري  تها  قويّ كانت  مهما  معلوم،  كما هو 

واأبعادها وم�سافاتها بدقيّة، وككل احلوا�ض فهي حمدودة وحتتاج بالتايل اإىل اآلت قيا�ض. 

يريد منيّا اأن نقت�رش فقد على العني املجردة، واأن نَنبذ اآلت القيا�ض التي ت�ساعدنا على 

ك�سف الأ�سياء كما هي، لأنه مقتنع باأْن »لي�ض ثمة �سوى روؤية َمنظورييّة، �سوى معرفة 

العلمي  الن�ساط  ملنظور  متاما  مناق�ض  الن�سبي،  الذاتي  املنظور  هذا  لكن   .»
341

َمنظورية

مو�سوعية  قوانني  باكت�ساف  اأ�سا�سا  ُيعَنى  والذي  المبرييقية،  الذوات  على  املتعايل 

�ساملة، مقبولة لكل العقول املفكرة. 

العلمي،  البحث  يف  الذاتية  والأهواء  والعتباط  الإرادة  اإقحام  هي  »املنظورييّة« 

فيه  يرغب  ما  وهذا  بالكامل.  �سمولييّته  على  والق�ساء  العلم  م�رشوعية  �سحب  يعني 

كليّما  ما  �سيء  مع  عالقة  يف  العاطفية  حالتنا  دخلت  »كليّما  قوله  حد  على  اأي  نيت�سه، 

340- نيت�سه، جيني�لوجي� الأخالق، م. �ض، III، § 11، �ض، 164. )ترجمة فتحي امل�سكيني(.
341- ن. م، ن. �ض.
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 .»
342

اأب�رشنا ذلك ال�سيء بعيون خمتلفة، واكتمل »مفهومنا« له، وكذلك مو�سوعييّتنا

اخلطر اإذن لي�ض يف ا�ستبعاد الأهواء ال�سخ�سية من مقاربة الواقع، كما يتطليّب املنهج 

ة، واأن نُعليّق  ا اأن نحذف الإرادة بعاميّ العلمي ال�سحيح، واإمنا اخلطر يف عك�ض ذلك: »اأميّ

.»
343

العواطف جملة وتف�سيال ... اأَل يكون ذلك اإخ�س�ء للعقل؟

ال�سف�سطائية )لأننا جند مثيالتها  اأحد مدى خطورة هذه الأطروحة  ل يخفى على 

العلماء،  بجهود  ا�ستخفافها  العلمي ومدى  البحث  القدامى( على  ال�سف�سطائيني  عند 

راأي  فيه  م  يدعيّ بتو�سيح  اأردفها  العمل،  هذا  مرتجم  امل�سكيني،  فتحي  فاإن  ذلك  ومع 

نيت�سه، حيث كتب اإنيّ »كليّ نَْبٍذ للعاطفة هو ح�سب نيت�سه اإخ�ساء للعقل: لأن العواطف 

والنفعالت هي فحولة الغرائز التي تعمل ب�سكل ل واع يف اأعماق كل اإرادة اقتدار، 

«. امل�ساألة اإذن لي�ست تكمن يف انقاذ املو�سوعية 
344

مبا يف ذلك يف �سلب العقل نف�سه

اإنقاذ  العلمية من اعتباطية الإرادة، ول يف تطهرييها من العواطف ال�سخ�سية واإمنا يف 

فحولة الغرائز، واملحافظة على متانة و�سفاء اإرادة القتدار. ومن هنا فاإن نيت�سه، الكاره 

اأنه يك�سف عن  َينُبذ العقل اإليّ  ل يف يد امل�سكيني اإىل فيل�سوف بريء »ل  للعقل، حتويّ

.»
345

كية فني يف تربة املثل العليا التن�سيّ طه الديّ ما�سيه النيّ�سكي وتوريّ

)ث�آث�آ(

 العلم والفل�سفة والفن والدميقراطية وال�سالم وال�سرتاكية هي كله� اأعرا�س 

الذي  هدي،  الزيّ املث�ل  هو  الأخطر  والعر�س  احلديثة.  الغربية  للح�س�رة  ة  َمَر�سييّ

و�َسَع حتته نيت�سه كل التع�بري الثق�فية، والإنت�ج�ت الروحية للحداثة.[ 

وِمن هنا �سنيّ حملة على الزهد، وقال فيه كل ما ا�ستطاع اأن يفرزه دماغه من األفاظ 

قبيحة، ولكن َمْرَماه احلقيقي هو احلداثة بكل ما حتمله من علوم �سحيحة وتنوير واإحلاد. 

ولكي يفهم القارئ هذا الهجوم ومي�سك بالنقطة املحورية، يجب اأن يتجاوز خ�سو�ض 

قراأمت هذا  اإذا  الأخرى.  ربطه مبواقفه  املق�سود، مع  الكلي  املعنى  اإىل  الليّفظ، ويذهب 

طريقها  يف  حياًة  حتدو  التي  وال�سالمة  احلماية  غريزة  من  ُيولَد  الزهدي  املثال  احلكم: 

342- ن. م، �ض، 106. )ترجمة حممد الناجي(.
343- ن. م، �ض، 164. )ترجمة فتحي امل�سكيني(.

344- ن. م، ن. �ض، مالحظة 10.
345- ن. م، ن. �ض.
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وه  َفُرديّ  ،
346

اإىل الإنقرا�ض، ت�سعى اإىل البقاء بكل الو�سائل وتُ�سارع من اأجل وجودها

م فيها على العقالنية ال�سقراطية وعلى الفال�سفة عموما، حيث  اإىل املوا�سع التي يتهجيّ

يتهمهم باأنهم تَِعبوا من احلياة فا�سطنعوا املنطق واجلدل كتعوي�ض نف�ساين على ف�سلهم. 

رون  واإطاره املرجعي يف هذا احلكم، هو عامل الأبطال الدمويني، الذين كانوا ل يفكيّ

واإمنا يحاربون، فيقتلون وُيقتلون.

هي  امللحدة،  املتفائلة،  التنويرية،  العقالنية،  العاملة،  احلديثة،  الب�رشية  كانت  اإذا 

هو  فاحلل  احلياة،  اأعداء  َمْوبُووؤون،  اأ�رشار  ي�سكنها  وبوؤرة  ُمْعِدَية،  اأمرا�ض  م�ست�سفى 

الق�ساء عليهم جميعا، لإبقاء احلالت النادرة جدا من الُعظماء، اأي املحافظة على »ذوي 

ة النف�سية واجل�سدية، على من هم �رشبات حظيّ موفقة �سمن اجلن�ض الب�رشي، واأن  القويّ

د  «. فاملر�سى مُيثلون »اأكرب َخطٍر ُيهديّ
347

نحفظ املوفيّقني بحزم من اجلو املر�سي املَوبوء

 .»
348

الأ�سحاء«، وتعا�سة الأقوياء »ل تاأتي ميّن هم اأقوى منهم، بل ميّن هم اأ�سعف منهم

لقد ذهب املثل الزهدي يف حاله وعاد اإىل كرهه ال�سديد للمر�سى، وهذا اأمر جد غريب 

ه با�ستمرار وُير�سل ر�سائل اإىل  ى ن�سف حياته مري�سا، يتاأويّ اأنه هو نف�سه ق�سيّ اإذا علمنا 

اأ�سدقائه ليُخربهم باأنه مكث اأ�سبوعا كامال جاثما على الفرا�ض دون حراك. 

�سخ�سا  اإن  وقال  معا�رشيه،  اأحد  انتف�ض  القمة  اإىل  د  امل�سعيّ التعجرف  هذا  اأمام 

يعي�ض »يف عزلة ل اإرادية، مل يعرف اأبدا احلياة والإن�سان، رجل كان مري�سا متاما، غري 

ز وفيّرته له الدولة،  قادر على تاأدية اأب�سط ِمَهن احلياة، وقد عا�ض بالأ�سا�ض على تقاعد ُعجيّ

با من جميع الواجبات التي تفر�سها احلياة على النا�ض املعافني العادييّني، من جميع  ُمتهريّ

الواجبات اإزاء الأ�رشة واملجتمع، والدولة، لأنه كان مري�سا وغري قادر على حتقيقها: مثل 

 .»
349

هذا الرجل ينت�سب للحكم على اأوروبيّيي القرن التا�سع ع�رش!

346- ن. م، III، § 13، �ض، 164. )ترجمة فتحي امل�سكيني(. 
347- ن. م، III، § 14، �ض، 108. )ترجمة حممد الناجي(.

348- ن. م، ن. �ض.
349- Cfr., A. DÜRINGER, Nietzsches Philosophie und das heutige Christentum, Verlag von Veit, Leipzig 

1907, p. 82. „Nietzsche, ein Mann, der in seiner unfreiwilligen Einsamkeit das Leben und die 
Menschen niemals recht kennen gelernt hat, ein Mann, der durch und durch krank war, der unfähig 
war, den einfachsten Lebensberuf zu erfüllen, und auf Grund einer Invaliden Pension vom Staate 
lebte, ein Mann, der sich allen Pflichten die das Leben einem gesunden und normalen Menschen 
auferlegt, allen Pflichten gegen die Familie, gegen die Gesellschaft, gegen den Staat entzog, 
entziehen mußte, weil er zu ihren Erfüllung zu kränklich war – ein solcher Mann urteilt über die 
Europäer des XIX. Jahrhunderts“.
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لكن هذا الرجل الذي يعي�ض كال�سبح مل يحكم على قرنه فح�سب، بل َحَكم على 

اف،   عريّ
يّ

له اإىل نبي القرون ال�سابقة، وتنبيّاأ حتى مبا �سيحدث يف القرون التالية. ورغم حتويّ

ن اإىل اأنه يدين نف�سه، اأن اأكرث الأجواء  ه الأكرب املر�سى، وي�رشيّح، دون اأن يتفطيّ بقي هميّ

�ُسوًءا هو جويّ املر�سى، واأنهم اأكرب خطر يهدد الأ�سحاء، واأنيّ على الأقوياء اأن يكونوا 

ُمرعبني اإزاءهم. 

عه يف  وهذه الأماين القا�سية، مازالت مل تتحقق بعد، لأن تربته ال�سخ�سية وت�سكيّ

ن اإىل اأن واقع احلال ي�سري على عك�ض ما يرغب فيه: »ففي  البالد الأوروبية جعلته يتفطيّ

ث بالطبع عن املناطق  كل مكان يذهب اإليه ثمة اأجواء امل�ست�سفى وماأوى املجانني، اأحتديّ

دا، يعود اإىل نف�ض  ة، عن كل اأ�سكال اأوروبا التي تعرفها الأر�ض اليوم«. وجُمديّ املتح�رشيّ

د الإن�س�ن، ولي�س الأ�سرار  املعزوفة، ولكن باأكرث �سادية: »اإن املر�سى هم اأكرب خطر ُيهديّ

اأو احليوان�ت املفرت�سة«، ومع املر�سى ثمة طبقة اجتماعية وا�سعة، هي اأي�سا متثل خطرا 

كبريا على الأقوياء: »الف��سلون واملهزومون وذوو الع�ه�ت وال�سعف�ء جدا هم الذين 

مو�سع  وي�سعونه�  اأنف�سن�  ويف  الإن�س�ن  ويف  فيه�  ِثَقتن�  مون  وُي�َسمِّ احلي�ة  مون  ُيلغيّ

.»
�سوؤال كبري350

َي�سمت  اأن  الأق�سى،  مداها  اإىل  بالق�سوة  يذهب  اأن  يجب  ِتْعَدادهم،  يكفيه  ل 

النا�ض  هوؤلء  وجود  من  والقهر  بال�سيم  ي�سعر  فهو  الطبقة.  هذه  وي�سحق  وي�ستهزئ 

ويت�ساءل يف حرية: »كيف ال�سبيل اإىل الإفالت من تلك النظرة امل�سوؤومة التي تقذف بك 

ها منذ البداية...  يف كاآبة عميقة؟ تلك النظرة احَل�سرية التي تراها لدى الذي ُولد ُم�سويّ

: »هل ميكنني اأن اأكون اأييّ �سخ�ض اآخر؟ هكذا  تلك النظرة التي هي �رشب من التيّح�رشيّ

تتح�رشيّ هذه النظرة: ولكن ل يوجد اأدنى اأمل يف ذلك. اأنا هو اأنا: كيف اأتخليّ�ض من 

 .»
351

نف�سي؟ واحلال اأنني قد �سئمُت نف�سي«

ال�سخرية  من  نوعا  فيه  يثري  بل  نيت�سه،  قلَب  ي�ستعطف  ل  املرعب  اخلطاب  هذا 

وي�سف قائلها باأنه طفيلي م�سموم: »على هذه الأر�ض املُ�ستنَقعة، اأر�ض احتقار الذات، 

تَنبت هذه الع�سبة الطفيلية، هذه النبتة امل�سمومة، �سغرية، خمتبئة، ماكرة ومتظاهرة 

350- ن. م، ن. �ض.
351- ن. م، �ض، 168. )ترجمة فتحي امل�سكيني(.
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«. ولي�ض هذا فقط بل ثمة رائحة املوؤامرة يف هذا ال�ستعطاف »هنا يتم بال 
352

باللطف

يتميّ  املَُوفيّقني والظافرين، هنا  املر�سى �سديّ  هوادة حبك خيوط موؤامرة ماكرة، موؤامرة 

وا بهذا الُبْغ�ض  «، وثمة الكذب اأي�سا »كم يكذبون حتى ل يقريّ بُغ�ض حتى مظهر املُنت�رشِ

كُبغ�ض!«، والف�ساحة املاكرة »كم ينفقون من الكلمات الرنانة ومن املواقف، يا له من 

فنيّ الفرتاء ال�رشيح! اأييّ �سيل من الف�ساحة الرفيعة يجري على �سفاههم! يا للخ�سوع 

.»
353

اللطيف واملع�سول واملجامل الذي يبدو يف عيونهم الزجاجييّة!

طبقة  يق�سد  نيت�سه، وهو  اإجابة  الطبقة؟  اأفراد هذه  يريد  ماذا  املطاف،  نهاية  ويف 

عهم يف �سليّة واحدة واألقى  الربوليتاريا، واحلركة ال�سرتاكية وزعماءها وُمنظريها، جميّ

لوا  عليهم هذا ال�سالل من ال�ستائم: »طموح هوؤلء ال�سفلة وهوؤلء املر�سى هو اأن مُيثيّ

ال�سعفاء وامل�سابون  اأن هوؤلء  بات موؤكدا  لقد  ق ...  والتفويّ العدل واحلب واحلكمة 

باأمرا�ض ُمزمنة قد ا�ستاأجروا الف�سيلة الآن: »نحن وحدنا ال�ساحلون، وحدنا العادلون، 

 .»
354

ي�سيحون، نحن وحدنا اأ�سحاب النييّة احل�سنة«

هذا املقطع الدينء ترجمه فتحي امل�سكيني على النحو التايل: »يا لهوؤلء الفا�سلني... 

ق هذا هو مطمح هوؤلء  ماذا يريدون؟ على الأقليّ اأن مُيثيّلوا العدالة واملحبة واحلكمة والتفويّ

بالف�سيلة لأنف�سهم وجعلوها حكرا عليهم،  ا�ستاأثروا  الأ�سافل، هوؤلء املر�سى ... لقد 

ون واأهل  اأولء ال�سعفاء واملر�سى بال �سفاء، لي�ض يف ذلك من �سك: »نحن وحدنا اخلرييّ

 .»
355”)homines bonae voluntatis(لون، نحن وحدنا الـ العدل، كذا يتقويّ

نا  نا الرتجمة يف حد ذاتها، فمحتوى الن�ض يف كلتا احلالتني وا�سح، ما َيهميّ ل تَُهميّ

بالدرجة الأوىل هو التيّعليق الذي و�سعه امل�سكيني يف اأ�سفل ال�سفحة. اأمام هذا ال�سيل 

ا الطرف  ة، انتقى فقط كلمة “التمثيّل” و “التمثيل”، غا�سيّ من ال�ستائم وال�ستهانة املُريّ

لل�سعفاء واملر�سى،  اإهانته  ه  ت�ستفزيّ ف جمموعة من النا�ض باأنهم “�َسفلة”؛ مل  عن َو�سْ

القا�سية يف كتاب فل�سفي؛ كل  ومل يت�ساءل عن م�رشوعية ت�سطري مثل هذه العبارات 

هذا مل َيلفت انتباهه واإمنا اأخذ يتفل�سف على كلمة متثيل، فقال اأ�سياء غريبة حقا. قال 

 .»
ز ع�مل العبيد356 اإن التمثيل »هو م� مُيييّ

352- ن. م، �ض، 109. )ترجمة الناجي(.
353- ن. م، ن. �ض.
354- ن. م، ن. �ض.

355- ن. م، �ض، 169. )ترجمة امل�سكيني(.
356- ن. م، مالحظة )1(. �ض، 169.
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داع�ض  املَ�ْسبيات من طرف  الفتيات  ُمَثلون! هل  العبيد  القول؟  هذا  غريبا  األي�ض 

اأعرف  اأدمغتهم كي  واأدخل يف  اأموت  النيت�سويني،  اأفهم  ل  اأنا  املُمثالت؟  دور  َيلعنْب 

ميكانيزمات تفكريهم. اأين راأى امل�سكيني عامل العبيد؟ يف اأي مكان من الدنيا؟ وما هي 

موا�سفاته؟ فالرجل يتكليّم عن عامل العبيد وكاأنه راآه اأو عاي�سه، يقول اإن »املَثل الأعلى 

النيّ�سكي هو اآخر حلقة يف تخليّق الأخالق على الأر�ض حيث ُي�سبح العبيد هم الذين 

لون العدالة على الأر�ض«. وهكذا عدنا اإىل نقطة ال�سفر: العبيد مُيثلون؛ العبيد  مُيثيّ

امل�ساألة الجتماعية هي م�ساألة  العدالة.  فيها دور  ون  يوؤديّ العامل  اأمام  يقومون مب�رشحية 

�سكل  باأييّ  مُيثيّلها  اأن  يريد  بل  القتدار  اإرادة  َي�سنع  ل  »ال�سعيف  متثيل:  وفقط  متثيل، 

اأن  القيم:  تزييف  من  منط  هو  »التمثيل  اخلبائث:  اأميّ  هو  التيّمثيل  واأخريا  اتيّفق«. 

ُي�سبح “ال�سعيف” مقيا�سا للف�سيلة وللَجْوَدة. وي�سبح تُهمة “لالأقوياء”. متثيل اإرادة 

«. اأنا 
357

م احلياة بِقيَم العبودية م الفل�سفة، كما اأن املثل الأعلى النيّ�سكي ُي�سميّ احلقيقة ُي�سميّ

اأت�ساءل ماذا ُيغرييّ من معنى اجلملة و�سع كلمة �سعيف وقوي بني ظفرين؟ هل من �ساأن 

فا من حدة وق�سوة اأفكار نيت�سه؟ الظفرين اأن ُيخفيّ

الطبقة ال�سغيلة، واحلركات ال�سرتاكية، مطالبها وا�سحة، واأهدافها ُمعلنة وبراجمها 

نة يف اأدبييّاتها وهي يف متناول اجلميع، لكن نيت�سه، يهرب من امل�سكلة الجتماعية  مدويّ

وُيلقي بامل�ساألة يف جمال الأخالق واأحيانا يختزلها يف ميدان ال�سحة اجل�سدية اأو يف 

قهم »وكاأنهم يريدون  تهم وتفويّ ونهم لقويّ م�ساعر احل�سد. ال�سعفاء ُيعاتبون الأقوياء، ُيعرييّ

ة والإباء والح�سا�ض بالقوة جمرد نقائ�ض يجب  اإنذارنا، وكاأن ال�سحة وال�سالبة والقويّ

اأنهم  اآخر »احلقيقة هي  اإليه، هي �سيء  بالن�سبة  «. لكن احلقيقة، 
358

التكفري عنها مبرارة

د. يوجد بينهم  فون ِلَلِعب دور اجلاليّ ر عن هذا، اإنهم ُمتلهيّ ون جلعل غريهم ُيكفيّ م�ستعديّ

 .»
359

رين يف زييّ الق�ساة عدد من حُمبيّي النتقام ُمتنكيّ

نيت�سه ل يتكليّم يف العمومييّات، ل يق�سد اأ�سخا�سا جمهولني، هو يق�سد بالتحديد 

هذا  الجتماعية، ويف  براجمها  على  م  ويتهكيّ رموزها  اإىل  ُي�سيء  ال�سرتاكية،  احلركة 

الذي ا�سطهد ال�سرتاكيني و�سييّق   )Bismark( بيزمارك �سلطة  اإىل  ين�سميّ  ال�ساأن فهو 

يربز  للمجهول  املَْبنييّة  الإدانة  من  يل  ال�سيّ بعد  اأنه  ذلك  على  والدليل  اخلناق.  عليهم 

357- ن. م، ن. �ض.
358- ن. م، �ض، 109. )ترجمة الناجي(.

359- ن. م، ن. �ض.
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معرفتهم.  ب�سهولة  ميكن  لكن  بال�سم  ذكرهم  دون  املَْعِنييّون،  والأحزاب  الأ�سخا�ض 

ونه  ُي�سميّ م�سموم  لُعاب  َفِمهم  »يف  ال�سرتاكيون  وقادتها  املُ�سَتَغليّة،  ال�سغيلة  الطبقة 

“عدالة”، وهم دوما على ا�ستعداد ليَْب�سقوه على كل من ل يبدو م�ستاء ومن ي�سري يف 
.»

360
طريقه ل ُيثِقُل كاهله اأييّ هميّ

واأنا مل اأختلْق �سيئا بقويل اإن نيت�سه هو فيل�سوف ال�سلطة وُمواٍل لها، واأنه ا�سَتَغل 

َكُبوق دعاية للبورجوازية ال�ستغاللية يف ع�رشه، واإمنا فوكو هو الذي اختلق وتنيّى، 

من  اجنليزي  كاتب  لذلك  ن  تفطيّ لقد  لل�سلطة.  ناقد  فيل�سوف  هو  نيت�سه  اإن  بقوله 

ع�رشينات القرن املا�سي وقال اإن نيت�سه ان�سم اإىل فريق الكلريو�ض �سد ال�سرتاكيني، 

واإىل ح�سد املثقفني الذين �سنعهم بيزمارك ملحاربتهم. اإذ اأن امل�ست�سار احلديدي كان 

كل  من  احلرية  هذه  وي�سحب  مظليّته،  حتت  بالن�سواء  ي�سارع  ملن  التعبري  حرية  مينح 

  .
361

معار�سي �سيا�سته من ال�سرتاكيني

حلل  الربجوازية  اإىل  اأ�سداها  التي  الن�سائح  يف  املهزلة  حد  اإىل  و�سل  نيت�سه  اإن 

على  اأنيّ  هي  العجيبة  ن�سائحه  من  واحدة  ال�سرتاكية.  وحماربة  العمالية،  امل�سكلة 

بالفقر، كي ل تثري َح�َسدهم:  اأعني الفقراء وتتظاهر  اأْن تُخفي ثراءها عن  الربجوازية 

»اإن الو�سيلة الوحيدة )das einzige Mittel( التي ل يزال يف مقدوركم ا�ستعمالها 

�سد ال�سرتاكية )gegen den Socialismus( هي عدم اإث�رته�، اأي اأن حَتيوا اأنتم حياة 

هزم  اأردمت  اإن   ... الغنى  اظه�ر  ملَنع  جهدكم  ق�سارى  تبذلوا  اأن  وتوا�سع،  قناعة 

عي�ض  رغد  كانت  الرفاهية  تلك  اأن  ولو  اأنف�سكم  بهزم  اأول  فابدوؤوا  رفاهييّتكم  اأعداء 

تَن�رش  ]...[ تلك هي اجلراثيم التي  اأثارت احل�سد  حقيقي ملا كانت ظاهرية للغاية، ملا 

ي و�سط ال�سعب والذي ُيْعدي اجلماهري ب�رشعة متزايدة متخذا  �سميّ ذلك املر�ض املتف�سيّ

 ي�سيب القلب، وتُعَتربون اأنتم اأ�سله وموطنه. فمن �سيُقف الآن 
يّ

�سكل َجَرٍب ا�سرتاكي

  .»
362

زحف هذا الطاعون؟

وكيف ل يحقد على ال�سرتاكييّني بهذه ال�سيغة ول يعتربهم طاعونا، وقد َمْوقعوا 

بينما  وبروليتاريني،  بورجوازيني  بني  وُم�سَتَغليّني،  ُم�ستغليّني  بني  الجتماعي  ال�رشاع 

360- ن. م، ن. �ض.
361- H.L. STEWART, Nietzsche and the ideals of modern Germany, Edward Arnold, London 1915, p. 169.

362- نيت�سه، العلم املرح، II، § 304، �ض، 92.
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الق�سية من  الراأ�سمايل ال�ستغاليل، ُيخرج  للنظام  املُوالني  الرجعيني  نيت�سه، مثل كل 

اء.  ، ويختزلها اإىل �رشاع بني مر�سى واإ�سحيّ �سياقها ال�سحيح، مُيَوقعها يف جمال الطبيّ

اأعدائه، ول يكليّ من ت�سليط وابل �ُسخطه عليهم، وانتقاء الألفاظ  اأعدى  فاملر�سى هم 

�سكل،  اأييّ  حتت  ق  التفويّ متثيَل  املر�سى  اإرادُة  ي  »توؤديّ قبيل:  من  وحتقريا،  اإهانة  الأكرث 

اإرادة  اء، وهي  بالأ�سحيّ اإىل ال�ستبداد  املُلتوية،  وكذلك َموهبُتهم يف اكت�ساف الطرق 

 .»
363

ال�سلطة التي مُتييّز ال�سعفاء

اإىل  ل  ه يتحويّ اإذا كان ثمة امراأة ومري�سة يف نف�ض الوقت، فهذا الكائن امل�سويّ اأما 

�سيطان يف �سورة اإن�سان: »املراأة املري�سة باخل�سو�ض: ل اأحد يفوقها تَفنيّنا يف ال�سيطرة 

كارثة  املري�سة  املراأة  دماء،  ا�ض  م�سيّ دراكول  قبور،  نَبيّا�سة  وال�ستبداد«؛  والقمع 

كل  تنب�ض  اإنها  الأموات،  ول  الأحياء  تُراعي  ل  »فهي  الكلمة  معنى  باأمت  اأنرثبولوجية 

.»
364

مدفون يف ُعمق الأر�ض )املراأة �سبع(

)ج�آج�آ(

غري  الطبقي  ال�سراع  يعترب  فيل�سوفن�  الجتم�عية،  امل�س�ألة  يخ�س  م�  يف 

هذا  اأن  الأمر  يف  والغريب  ة.  القويّ يتن�زعون  واأ�سح�ء،  مر�سى  ثمة  واإمن�  موجود، 

اأنه  �ئه على  اأحبيّ ل من طرف  وُيَتقبيّ الت�سويه املريع، يعر�سه يف كتبه بكل جدية، 

حقيقة ب�هرة.[ 

ما  لكل  يقظا  مراقبا  اأ�سبح  للب�رش،  كارها  الظل،  يف  يعي�ض  الذي  ال�سخ�ض  هذا 

والأ�سحاء:  املر�سى  بني  �رشاع  دائما  هو  الب�رشية  �رشاع  اأن  ا�ستنتج  ومنه  به،  يحيط 

»ِلُنلق نظرة على ما يجري داخل كليّ الأ�رَش والهيئات واجلماعات: هناك يف كل مكان 

اء، وهو �رشاع خفي يف معظم احلالت، �رشاع بوا�سطة  �رشاع بني املر�سى والأ�سحيّ

مزييّفني،  ل�سهداء  الإميائي  بالتمثيل  الدبابي�ض،  بوخزات  م�سمومة،  �سغرية  م�ساحيق 

اأثناء  النبيل”  “ال�سخط  دور  طواعية  يلعب  الذي  املََر�سي  النفاق  مب�ساعدة  واأحيانا 

 .»
365

مواقفهم ال�ساخبة

363- ن. م، �ض، 110.
364- ن. م، ن. �ض. نيت�سه ين�سب قولة »املراأة �سبع« اإىل قبيلة البوغو، وهي تتما�سى كلييّا مع نظرته للمراأة.

365- ن. م، ن. �ض.
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�سدقية  على  والربهنة  مذهبهم  لتاأ�سي�ض  العلم  من  ال�سرتاكيون  اقرتب  اإذا  اأما 

اأطروحاتهم، فاإنهم ي�سبحون كالبا نابحة. واأكرب هذه الكالب نبحا، يف راأي نيت�سه، 

�ض اأن ُي�سِمع �سوت نباح هذه  هو دوهرينغ، الذي يريد »حتى يف املجال العلمي املُقديّ

ر القراء الذين لهم اآذان ي�سمعون بها بذلك  الكالب املري�سة الأج�ضيّ وال�ساخط ... )اأذكيّ

بالأخالق  ق  مت�سديّ اأكرب  ا�ستعمل،  الذي  دوهرينغ  يوجني  النتقام،  ر�سول  ِليني،  الرِبْ

ق اأخالقي يف هذا الع�رش(«. باأكرث الطرق بذاءة واإثارة لال�سمئزاز، دوهرينغ اأكرب ُمت�سديّ

وثابة: مر�سى �سد  قارة  الغربي  املجتمع  داخل  لل�رشاع  املميزة  ال�سمة  تبقى  لكن 

اأن ال�رشاع احلقيقي  اأو مارك�ض  اأ�سحاء، ول �سيء غري هذا. وَمن يقول مثل اجنل�ض 

ر مري�ض حاقد،  هو بني طبقات اجتماعية ولي�ض بني اأ�سناف قارة من الب�رش، فهو ُمزوِّ

واإثارة  بذاءة  الطرق  اأكرث  ا�ستعماله  دوهرينغ،  على  يعيب  الذي  هذا  فاإن  وبالتايل، 

لال�سمئزاز، ي�ستعمل يف حق ال�سرتاكيني كلمات اأكرث بذاءة واإثارة لال�سمئزاز: »هوؤلء 

النتقام  من  يرتع�سون  اإنهم  كلهم حاقدون،  العاهات،  وذوو  فيزيولوجي�  هون  املُ�سوَّ

راتهم يف وجه ال�سعداء ل ح�رش لها، اإنهم بارعون يف  ، غليلهم ل ُي�سفى وتفجيّ
يّ

اخلفي

.»
366

اإلبا�ض النتقام الأقنعة ويف اإيجاد الذرائع للقيام بالنتقام

رفع  يريدون  وحرياتهم،  بحقوقهم  يطالبون  )الربوليتاريا(،  ال�سعفاء  لكن 

�سة، نيت�سه يجيب: خ�سئتم اأنتم  د اآلت متنفيّ ال�ستغالل عنهم، واعتبارهم اآدمييّني ل جُمريّ

وا، لن يتحقق لنتقامكم ن�رش نهائي. اأتدرون متى يتحقق ن�رشكم،  ومطالبكم. لن متريّ

ل �سمح اهلل؟ اإذا جنحُتم يف »جعل ال�سعداء ي�سعرون بتعا�سة احلاقدين وبكل التعا�سات 

الأخرى، بحيث ي�سعرون يوما باخلجل من �سعادتهم ويقول بع�سهم لبع�ض: “علينا اأن 

نخجل من كوننا �سعداء و�َسَط هذا الكميّ الهائل من التعا�سات”«. 

الكربى  الكارثة  لنيت�سه،  بالن�سبة  �ستكون  الأقوياء،  تنتاب  قد  التي  اخلواطر  هذه 

عليهم. فعال، اأي خطاأ اأفدح واأ�سد خطورة »ِمن ذاك الذي يرتكبه ال�سعداء واملوفيّقون 

تاهل  هو  احلل   .»
367

ال�سعادة! يف  هم  حقيّ يف  ون  َي�ُسكيّ حني  وبدنا  روحا  والأقوياء 

تقول  اأن  يجب  التي  الراقية  النظر  وجهة  هي  وهذه  و�سحقهم،  دحرهم  ال�سعفاء، 

لَعامَل امل�ساواة والأخوة والإن�سانية: »اإىل الوراء“اأيها العامل املقلوب!”. اإىل الوراء يا 

اَء بالعدوى«. اإ�سعاف الإح�سا�ض املُخجل! ل ُي�سينبيّ املر�سى الأ�سحيّ

366- ن. م، ن. �ض.
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طحات اله�ستريية �ساح يف التجريح والتهكم والتنكيل باملر�سى، وقال  بعد هذه ال�سيّ

يتدنيّى لكي  اأن  الأعلى ل يجب عليه  العن�رش  اأن  بينها  يرة جدا، من  قبيحة و�رشيّ اأ�سياء 

وحدهم  وهم  الكرمي،  العي�ض  يف  احلق  لديهم  فقط  الأ�سحاء  الأدنى؛  العن�رش  يخدم 

اأو  اأن ميار�سوا مهنة الطب،  امل�سوؤولون عن الإن�سانية م�ستقبال. ل يجب على الأقوياء 

ين�سغلوا مبَُوا�ساة اأو اإنقاذ املر�سى. الأقوياء الأ�سحاء عليهم اأن يتجنيّبوا، اأق�سى جهدهم، 

ى اآخر حياته يف م�ست�سفى  العي�ض بجوار م�ست�سفيات املجانني. اأن يكتب �سخ�ض، ق�سيّ

جمانني، اأ�سياء من هذا القبيل فهذا موؤ�رش على اأن الرجل يف ذهنه لوثة: »اناأوا باأنف�سكم 

ود اخلفييّ الذي ي�أكل املَر�سى!«. عن الأبخرة الكريهة للف�ساد الباطني والديّ

اآخرين. يهجم  يق�سد  اأ�سخا�ض ولكنه  اأو  دائما هي هي: يهجم على فكرة  اللعبة 

ة هي  على الكاهن الزاهد، ولكن غر�سه الرئي�سي هو الأطباء واملمر�سني. القاعدة العاميّ

«. كالم ل اإن�ساين 
�ء العتن�ء ب�ملر�سى ومع�جلتهم368 هذه: »لي�س من واجب الأ�سحيّ

�سادم، ل يقبله اأي �سخ�ض مهما كانت درجة ق�سوته، وهو يعرف ذلك، وبالتايل اتيّهم 

�سني باأنهم هم اأنف�سهم مر�سى، واإليّ ملا خرقوا تلك القاعدة الذهبية، ثم  الأطباء واملَُمرِّ

د. وعن طريق هذا اخللط واخلبط، �رشيّب كل ال�سناعات  َماهى بينهم وبني الكاهن املتزهيّ

عها اأتباعه و�سفقوا لها باعتبارها �رشبة قا�سية للكاهن. التي خطرت بباله، وتريّ

)ح�آح�آ( 

اأخرى  و�سف�ت  الطبيب،  به�  يخت�س  �سف�ت  الك�هن  على  ُيلقي  نيت�سه 

تنطبق على الق�ئد ال�سرتاكي املهتميّ ب�لدف�ع عن الطبقة ال�سغيلة، والذي يريد 

يه� بحقوقه� امل�سروعة.[ تخلي�سه� من القهر وال�ستغالل، وُيوعيّ

وتعاليم  ال�سرتاكي  القائد  هو  الأ�سا�سي  غر�سه  اأن  لعرفنا  النظر  دققنا  اإذا  فعال،   

طبقة  اأنها  على  فهمها  يجب  املري�ض”،  “القطيع  عبارة  قراأنا  وكليّما  ال�سرتاكية، 

اإليّ على احلركات ال�سرتاكية، ول �ساغل  نيت�سه، ل حديث  الربوليتاريا، لأن يف فرتة 

عى من تعاٍل  لرجال ال�سيا�سة اإليّ ا�ستفاقة الطبقة ال�سغيلة ومطالبتها بحقوقها. ومهما اديّ

منغر�سة يف حميطه  فاإن مواقفه كلها  �سابقة لع�رشه،  اأفكاره  اأن  م  الراهن، وتوهيّ على 

بالكامل، وتُعربيّ عن هموم ال�سلطة ال�سيا�سية يف تلك الفرتة، وبالتايل فاإن نيت�سه لي�ض 

368- ن. م، III. § 15، �ض، 111.
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لها على الربوليتاريا.  عى فوكو، بل ُمواٍل لل�سلطة وُم�ساهم يف تغويّ ناقدا لل�سلطة، كما اديّ

ال�سلطة من جهتها تقمع التحركات العمالية وت�سجن قادتها اأو تَْغتالهم، ونيت�سه ي�سطفيّ 

بجانبها وي�ساعدها بت�سويه �سمعتهم والتحري�ض عليهم. لكن اأ�سابه حور، لأن تو�سيفه 

ه، ت�سخي�سه لالأ�سباب خاطئ، وحلوله رجعييّة بالكامل. لالأحداث م�سويّ

الكاهن الزاهد يكتب نيت�سه يجب اأن يكون هو املخليّ�ض الذي هييّاأته الأقدار لياأتي 

ته  مهميّ فهم  ن�ستطيع  فقط  »بهذا  عنه  واملُدافع  املري�س  القطيع  راعي  هو  باخلال�ض، 

«. لكن هذه ما كانت ومل تكن اأبدا املهمة التاريخية للكاهن الزاهد، ول حتى 
369

التاريخية

الهيمنة على املتاأملني، تدخل يف م�سمولت اهتمامه. الزاهد يف كل الأديان واحل�سارات 

غ للعبادة، يهتميّ بخال�سه الروحي اأكرث منه بخال�ض الآخرين، واآلته يف  هو اإن�سان متفريّ

غ للذكر وال�سالة وقتل �سهوات اجل�سد.  د والنعزال عن املجتمع، والتفريّ ذلك هي التوحيّ

ومع ذلك يريد نيت�سه اأن يزجيّ به عنوة يف ال�سوؤون الجتماعية، ُموِهًما باأن الزاهد طبيب 

م  املر�سى واأنه يجد يف فن التطبيب »�سيادته و�سكل �سعادته«. واحلال اأنه بدل اأن يحطيّ

�سورة هذا الكائن الذي �سنعه من حم�ض خياله، فقد اأعلى من �ساأنه وجعله خمل�سا 

للب�رشية املري�سة، حتى واإن قال اإنه مري�ض هو نف�سه واأن له قرابة اأ�سيلة مع املر�سى ومع 

ن من �سماع �سوتهم وي�ستطيع التفاهم معهم. املحرومني ليتمكيّ

لذاته  الناكر  الإن�سان  منوذج  “الفيالنرثوبيا”،  بطل  د  املتزهيّ الكاهن  من  جعل  لقد 

واخلادم للب�رشية املري�سة املتاأملة، وهكذا زاد يف اإعالئه بَدل تقزميه. كيف ل والكاهن، 

اأكرث من �سواه ول يتزحزح، خا�سة فيما يخ�ض  م يف نف�سه  اإن�سان »قوي ومتحكيّ هو 

اإرادة ال�سلطة لديه، لكي ينال ثقة املر�سى وليخافوه، ليكون لهم �سندا ودعما ومرتا�سا 

واإكراها وُمعليّما وم�ستبدا وربيّا«. 

لي�ض هذا فقط بل اإن الكاهن هو ثائر ا�سرتاكي، ينت�سب كُمدافع عن هذه الطبقة 

�ء(. يذود عن  ين وامل�سَتغليّني )الأ�سحيّ ال�سعيفة )املر�سى، يف لغة نيت�سه( �سد امل�ستبديّ

قطيعه »�سد الأ�سحاء وكذلك �سد الغرية التي يثريها الأ�سحاء، عليه اأن يكون العدويّ 

ما  لكل  ة،  قويّ ولكل  �سحة  لكل  �سة،  املُفرَتِ احليوانات  طريقة  على  واملُحَتقر،  الطبيعي 

»اأن يكون خ�سما  امل�سكيني:  �ض وجامح وقا�ض وعنيف«، ويف ترجمة  هو فظيّ ومتوحيّ

ة عن كل قْيد، وعرة،  ة وَمقدرة غا�سمة، جارفة، ُمنَفكيّ وحُمتقرا بالطبع لكل ما هو �سحيّ

عنيفة كاحليوانات املفرت�سة«. 

369- ن. م، �ض، 111.
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كم هو جميل ورائع وفذيّ هذا الكاهن املدافع عن ال�سعفاء، هذا البطل املخا�سم 

لكل جبيّار عنيد! لكن مع الأ�سف هذا ال�سنف من الكاهن ل وجود له اإليّ يف ذهن من 

بها على  الراقية واإلقاٌء  الإن�سانية  الثائر ال�سرتاكي  نَْهٍب ل�سفات  د  ا�سطنعه، فهو جمريّ

هذا ال�سبح. اإذن، نحن هنا اأمام تزوير و�رشقة، كذب وتلفيق، ويجب على القارئ اأن 

فل�سفية.  اأو  تاريخية  كاأنه حقيقة  املريع ويتمثيّله  يتقبيّل هذا اخللط  اأن  قبل  ل دماغه  ُي�سغيّ

حتليله ل ميلك اأية م�سداقية علمييّة ولي�ض له اأي �سند يف الواقع التاريخي، اأما يف املجال 

ي�ستخدم  �سخ�سا  لأن  هذا،  قويل  عن  م�سوؤولييّتي  اأحتمل  �سفر.  قيمته  فاإن  الفل�سفي 

من  قطيع  اأتباعه  واأن  حيوان  باأنه  الكاهن  الإن�سان  وي�سف  التحليل،  يف  التقنية  هذه 

احليوانات، فهذا يخرج لي�ض فقط من جمال الفكر الفل�سفي بل من اللياقة واملروءة. 

ْجِهد نف�سي ملتابعة اأقواله، والإ�سغاء اإىل هذا الكم الهائل من ال�ستائم 
ُ
ة اأخرى، اأ واأنا، َمريّ

واخلور و�سوء اخللق. 

ل �سنف حيواين يحتقر ب�سهولة  ها هي عالقة الكاهن باحليوانات: »الكاهن هو اأويّ

ا من الدخول مع  اأكرث من التي يبغ�ض بها الآن بعد اأن �سار اأكرث لُطفا. واإنه لن يجد بديّ

اأحيانا مظهر  يتيّخذ  اأن  العنف، و�سيكون عليه  احليلة عو�ض  تعتمد  ال�سب�ع يف حرٍب 

ة  حيوانييّ الأقليّ مظهرا داليّ عليه، مظهر �رشا�سة  اأو على  ب�ع،  ال�سيّ من  �سنٍف جمهول 

يف  متزجة  الثعلب  وُمكر  مر  النيّ رب  و�سَ الأبي�س،  الدبيّ  وح�سية  فيها  �سرنى  جديدة 

، بر�سانة ووقار  م على طريقة الدبيّ وحدة رائعة وجذابة. واإذا دفعته ال�رشورة فاإنه �سيتقديّ

قا ب�سكل كاذب، كُمب�رشيّ بقوى خفييّة وناطق بل�سانها، حتى و�سط  وهدوء ويقظة، متفويّ

اأ�سناف اأخرى من ال�سباع، عازما اأن ين�رش يف هذا امليدان، ما ا�ستطاع لذلك �سبيال، 

بني كلما  العذاب والتفرقة والتناق�ض الذاتي، مبا اأنه ماهر جدا يف فن ال�سيادة على املُعذيّ

.»
370

�سنحت له الفر�سة

ل �سكل من احليوان الذي بات اأكرث رقيّة ولطفا،  370- ن. م، �ض، 112. ويف ترجمة امل�سكيني نقراأ: »اإمنا الكاهن هو اأويّ
احليوانات  يتجنيّب خو�ض احلرب �سد  اأن  باإمكانه  يكون  لن  يكره.  اأن  يحتقر من  اأن  اأي�رش عنده  يزال  الذي ل 

املفرت�سة، حربا يف املُكر )يف الروح( اأكرث منها يف العنف، كما الأمر من نف�سه ُيفَهم لذلك �سيكون عليه يف بع�ض 

احلالت اأن ين�سئ يف نف�سه تقريبا منطا جديدا من احليوان املفرت�ض، اأو على الأقل اأن َياأخذ الأمر بهذا املعنى نحوا 

البارد اجلفن والثعلب وهو  املُرقيّط ال�سبور املرن  جديدا من خمافة احليوان، حيث يظهر الدبيّ الأبي�ض والنمر 

ا كالدبيّ مهابا،  ديّ م جُمِ لي�ض باأقليّهم قد اجتمعوا يف وحدة رائعة بقدر ما هي ُمريعة. ومتى دفعته احلاجة، فاإنه يتقديّ

حذرا، باردا، م�ستعليا على نحو زائف، ب�رشيا على فمه تنطق القوى اخلفية، بني ظهراين ذلك ال�رشب الآخر من 

احليوانات املفرت�سة ذاتها، عاقدا العزم على اأن يبذر على هذه الرتبة ما اأمكنه من اأمل و�سقاق وتناق�ض مع النف�ض، 

بني يف كل وقت �سييّدا«. ترجمة امل�سكيني، �ض، 172 173. ومن فرط ثقته بفنيّه، اأن ي�سبح على املعذيّ
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اأن  بال�سب وال�ستم فهو ل ي�ستطيع  انهال عليه  مهما قال عن هذا الكاهن، ومهما 

ق ال�سكني يف جراح  يقليّل من �ساأنه اأو يجلب له العار، لكن العار يقع على راأ�ض من عميّ

خدمة  يف  متفانيا  الكاهن  يكون  اأن  والقبح.  الق�ساوة  من  بجرد  عليهم  وطلع  النا�ض 

خر اأي جهد يف الدفاع عن قطيعه املري�ض«، اأو »اأن ُيدافع عنه حتى  املر�سى واأن »ل يديّ

�سد نف�سه، �سد الف�ساد واخلداع واخلبث«، واأن ي�سارع بحذق و�سالبة »�سد الفو�سى 

وبذور النحالل الذاتي التي تهدد القطيع«، فهذا ل يقليّل من �ساأنه اطالقا، بل يجعل منه 

بطال فيالنرثوبيا ينبغي اأن ُيَكلَّل بدل اأن ُيعاب عليه. 

ا يف  بديّ الأ�سخا�ض، ثم مل يجد  عاب، وتطاول على جميع  ال�سِّ لقد �ساح يف كل 

هوؤلء  اأن  وهي  العامة،  مبعادلته  اأ�سماه،  ما  اأو  ي،  ال�رشيّ �سالحه  ا�ستخراج  من  النهاية 

النا�ض م�سابون بالَكْبت الفيزيولوجي، واأن الأطباء والكهان واأهل الأديان عموما بحثوا 

فيزيولوجيا  دواء  يطلبوا  اأن  هو  الأ�سح  بينما  اأخالقي،  نف�ساين  دواء  عن  الداء  لهذا 

ة اأخرى، “ل ينفع  وا �سيئا، لأن مريّ بحتا. لكن مهما فعلوا فهم غري قادرين على اأن يغرييّ

العقار يف ما اأف�سده الدهر”؛ فامل�ساألة غائرة جدا وت�رشب جذورها يف العرق بالدرجة 

العن�رشي،  اخلطاب  هذا  نافع.  دواء  فال  والعرق  باجلبليّة  الأمر  تعليّق  ما  واإذا  الأوىل، 

ه�سترييا  فعال،  يذهب.  اأين  يدري  ول  موارده،  حيّ  تَ�سِ حينما  لنيت�سه  املحبيّذ  املالذ  هو 

العرق، ف�رشيّ بها كل �سيء، بحيث اإن كل الأوهام التي ا�سطنعها حليّها عن طريق اأ�سهل 

َوْهٍم واأقذره. يقول اإن ال�سعور بالكْبت »يتوليّد عن تزاوج اأعراق غري متج�ن�سة )اأو 

تزاوج طبق�ت، باعتبار الطبقات تدل دائما على اختالف�ت يف الأ�سل والعرق، فالكاآبة 

الأوروبية والت�ساوؤم الذي عرفه القرن التا�سع ع�رش هما بالدرجة الأوىل عاقبة امتزاج 

تْيِه  اأي�سا عن  الفيزيولوجي  الكبت  ينتج  «؛ وقد 
371

الذي متيّ ب�رشعة جنونية( الطبق�ت 

عرٍق »يف مناخ ل ي�ستطيع التكييّف معه«، اأو قد يكون اأثرا متاأخرا »من اآثار �سيخوخة 

العرق واإنهاكه )الت�ساوؤم الباري�سي حوايل �سنة 1850(«.

)خ�آخ�آ(

�س�ن كل ادع�ءات   لكن يف خ�سم هذه التيّداعي�ت، يربز ُمزاِحم�ن خطريان يقويّ

نيت�سه: الع�مل والفيل�سوف. وك�لع�دة، ملج�بهتهم� ق�م ب�لزجيّ بهم� يف بوتقة املثل 

371- ن. م، �ض، 116. )ترجمة الناجي(.
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وال�سب�ب  التحقري  لة:  املف�سيّ اأن مي�ر�س عليهم� ري��سته  ا�ستط�ع  الزهدي، ومنه 

وال�ستم.[ 

اأفكار نيت�سه �ستكون لها  اأن  و�سرتون، بعيدا عن هذه الطريقة يف التحاور، كيف 

انعكا�سات وخيمة على العلم والفل�سفة.

 الذي نا�سل 
ِ

اإنه لأمر بديهي اأنيّ نقي�ض املثال الزهدي موجود، وقد متظهر يف الَعامل

طويال وبنَجاح �سد الدين، بل انت�رش عليه يف كل امل�سائل املهمة تقريبا بحيث اإن »ِعْلمنا 

«. وكيف ل ي�سهد على ذلك وهو الذي يحتكم 
372

ته لَُهَو �ساهد على ذلك احلديث برميّ

فقط للعقل والتجربة، وهو الوحيد، باعرتاف نيت�سه نف�سه، الذي ميلك ال�سجاعة على 

 ،)ohne Gott( اأن َيكون ذاته »واأنه اإىل حد الآن جنح يف البلوغ اإىل ُمراده من دون اإله

.»
373

واملاوراء والف�سائل النافية

ل على العقل والتجربة،  اأكرث من ن�سق علمي يعويّ وماذا يطلب فيل�سوف معا�رش 

وَين�سط مبَعَزٍل عن الإله وعن اأي كيانات ميتافيزيقية يف ن�ساط بحثه العلمي؟ لكن هذا 

م اأفكار نيت�سه متاما ويق�سي على ادعاءاته مرة واحدة واإىل الأبد، وبالتايل  الن�سق ُيحطيّ

يجب الت�سدي له، عن طريق التكفري واللعنات: َمن ينحاز للعلم بُغيَة معرفة الكون، 

من يرى فيه �سدا منيعا �سد الدين و�سد اهلل، فهو م�ساغب، مرثثر، مو�سيقي رديء، 

هي  علم  وكلمة  ه�وية«،  هو  العلمي  »الوعي  وباجلملة  الأعماق،  من  ياأتي  ل  �سوته 

والبيولوجيا  الفلك  علم  العلماء عن  يقوله  ما  كل  ووق�حة«.  و�سف�هة  ف  تع�سيّ »جمرد 

و�ستح�سلون  يقولونه  م�  عك�س  »خذوا  قوه  ت�سديّ ل  والكوانتا،  واملجرات  ر  والتطويّ

.»
على احلقيقة374

لفي بهذه الأقوال، وكم �سيَهيم بها الوهابي الفاقد للعقل والكاره  كم �سيَ�ْسعد ال�سيّ

اإذا  ار.  النجيّ زغلول  العجازيني  زعيم  ر  املُزويّ لعلمه  ة  �سي�ستخدمها كحجيّ وكم  للعلم، 

قال لك العلماء اإن بول البعري �ساريّ بال�سحة فُخذ بعك�ض ما يقولونه لك واتيّبع هدي 

بهم وت�سبيّث  اإذا قالوا لك اإن احلمل يدوم ت�سعة اأ�سهر، فكذيّ ج زغلول وجماعته؛  املهريّ

باحلديث الذي يقول اإن احلمل قد يدوم اأربع �سنوات؛ اإذا قالوا لك اإن الأر�ض كروييّة 

372- ن. م، III، § 23، �ض، 197. )ترجمة امل�سكيني(.
373- ن. م، ن. �ض. مع حتوير ب�سيط.

374- ن. م، �ض، 130. )ترجمة الناجي(.
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لنيل   2016 �سنة  �سفاق�ض  قدمتها جلامعة  التي  التون�سية  الباحثة  اأطروحة  فاتيِّبع  ال�سكل 

حة؛ اإذا قالوا لك اإن  �سهادة الدكتوراه يف اجليولوجيا والتي اأثبتت فيها اأن الأر�ض ُم�سطيّ

الأر�ض تدور حول ال�سم�ض فعار�سهم مبا يقوله ال�سيخ الوهابي بن باز. 

هم  َ ل يتمليّ�سون من العلم ول ي�ستهجنون مناهج البحث الدقيق ولَُهم يف �سفيّ
ِ

ومل

�سهم على �سق ع�سا طاعة العلماء، وي�سنيّ على العلم حملة  فيل�سوف اأملاين كبري، يحريّ

�رش�سة، لأ�سباب تافهة، من قبيل اأن العلم »لي�س له اليوم اأدنى ثقة ب�لنف�س«، ول له 

ثقة »مِبََثٍل اأ�سمى منه«، واأن كل ن�ساط العلماء املُ�سني »هو اأْبَعد ِمن اأن يكون نقي�سا 

للمثل الزهدي«، واأن العامل »هو �سكله اجلديد والنبيل«؟

َمْهما تفانى العلماء يف ك�سف حقائق الكون، ومهما كانت عظمة اكت�سافاتهم فاإن 

الذات  واحتقار  ال�سمري  وتبكيت  واجلحود  ال�ستياء  اأ�سكال  لكل  ُجحرا  يبقى  علمهم 

�سبُبها  التي  املعاناة  هو  الأعلى،  املثل  غياب  عن  الناجم  القلق  »اإنه  بالذنب  وال�سعور 

غياب احلبيّ الكبري«. َمْن ِمَن ال�سباب املتعليّم ي�ستطيع اأن يقرتب من العلم اإذا قراأ اأ�سياء 

من هذا القبيل؟ َمن ذا الذي مبقدوره اأن َي�رشف �ساعة واحدة من وقته للبحث العلمي 

ر العلماء حقيّ قدرهم  اإذا عِلم اأنه �سيَفقد اإن�سانيته و�َسَتْنَهار قواه احليوية؟ هل ميكنه اأن ُيقدِّ

اإىل حديّ  وُمثابَرتهم  اأف�سل علمائنا  »اإن كفاءة  الكرتونية هذه:  لع على �سورتهم  اطيّ اإذا 

العلم  ال�سبان من  يقرتب  «؟ وكيف 
نه�را375 ليال  الدخ�ن  َتنفث  وروؤو�سهم  الإغماء، 

قراأوا هذا  اأو  اأن »العلم هو و�سيلة تخدير للنف�س«؟   زراد�ست 
يّ

نبي اإذا �سمعوا من 

التجريح املريع يف اأ�سخا�سهم: »اإنهم اأ�سخا�ض مر�سى ل يريدون اأن يعرتفوا لأنف�سهم 

.»
376

بحقيقتهم، اإنهم �سميّ وعميان يخ�سون �سيئا واحدا: اأن يعوا حالهم

ول يختلف حال الفال�سفة العقالنيني عن حال العلماء، بل رمبا حالهم اأ�سنع واأنكى. 

اأن ي�سيب احلقيقة،  قادر على  املادي  ن�سقهم  الزهدي، واأن  املثل  باأنهم �سد  يعتقدون 

حتى  الوهم  يف  غارقون  لكنهم  اخلرافية،  الغائية  وتف�سرياتها  الأديان  اأ�ساطري  بعك�ض 

ة  روا اأن هذا الرجل ل�سديّ ذقونهم. تهمة هوؤلء هي معاداة الدين واعتناق الإحلاد. ت�سويّ

حقده على الفال�سفة م�ستعديّ اأن يت�سامن مع امل�سيحية، اأن يعيد فتح حماكم التفتي�ض 

من جديد كي ي�سحل امللحدين يف احل�سي�ض. يقول نحن الباحثون عن املعرفة نحرتز 

375- ن. م، �ض، 198. )ترجمة امل�سكيني(.
376- ن. م، III، § 24، �ض، 131. )ترجمة الناجي(.
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من كليّ اإميان، وهو يف احلقيقة عدو �رش�ض للعقل واملعرفة حتى النخاع. نيت�سه، بدل اأن 

يعار�ض الدين ويناه�ض التف�سري اخلرايف للكون، وعو�ض اأن ُينا�رش فكرة عقالنية العامَل 

ز على الإميان، ومُياهي بني اإميان العلماء، واإميان  وقدرة العقل على �سرب اأغواره، فهو ُيركيّ

الن�سان املُتدييّن اخلرايف. 

باإ�سبع  األ�سقها بالفال�سفة العقالنيني، وي�سري لهم  كل ال�سفات املَْمُقوتة من طرفه 

بون  التيّهام: »هوؤلء املُنكرون، واملنعزلون يف الوقت الراهن، هوؤلء املفكرون املت�سليّ

عون الو�سوح الفكري، هوؤلء املفكرون الق�س�ة، ال�س�رمون، الزاهدون،  الذين يديّ

«. مازالت �سفتان مل يذكرهما، اْحُزروهما؟ 
البطوليون، الذين هم �سرف ع�سرن�377

يف �رشيعة  والثانية  الأوىل من�سو�ض عليها يف د�ستور دولة عربية : “�زدر�ء �لأديان”، 

قائال: »هوؤلء  امل�سينة  ال�سفات  باقة  ختم  نيت�سه،  اأجل  دولة عربية اأخرى : “الإحل�د”. 

ويقول   .»)Antichristen( للم�سيحية  »املُعادون  و   »)diese Atheisten( امللحدون 

د. لكن بقيت تَْعَتمل يف  هذا من باب الإدانة والتكفري ولي�ض من باب الو�سف املتجريّ

ذهنه �سفات اأخرى، وجب عليه اأن ُيفرغها �سد هذا ال�سنف من الفال�سفة: ُملحدون 

ومعادون للم�سيحية، لكن اأغربها هي هذه: »لاأخالقيون )Immoralisten( وَعَدمييّون 

التحري�ض على  اإليّ على  يعمل طوال حياته  �سخ�سا مل  اأن  روا كيف  ت�سويّ ورْيبييّون«. 

العنف والقتل، ومل يربع اإليّ يف احل�ض على التمليّ�ض من اأب�سط القيم الأخالقية، َيعيب 

على الفال�سفة العقالنيني لاأخالقييّتهم.

الإله  وتركوا  الدين  من  رجعة،  دون  تخليّ�سوا،  فقد  اأحرار،  مفكرون  اأنهم  ومبا 

احَل�ْسم،  هذا  على  وَيح�سدهم  هذه  ُجْراأتَهم  عليهم  َي�ْسَتكرث  نيت�سه  لكن  واخلرافات، 

د. فهو يحكم  عامال على تقزميهم واحلطيّ من اجنازاتهم باإرجاعهم عنوة اإىل حظرية التزهيّ

عليهم، دون برهان، باأنهم مازالوا ماكثني يف م�ستنقع الزهد رغم اعتقادهم النف�سال 

عنه: »يعتقدون اأنهم منف�سلون اأ�سد ما يكون عليه النف�سال عن املثل الزهدي هوؤلء 

رنا بحذلقات  «. هذه الكلمات ال�ساخرة، )التي تُذكيّ
املفكرون �لأحر�ر، �لأحر�ر جد�378

الأحرار  “ال�سباط  بـ  وي�سفهم  الأحرار  ال�سباط  عن  يتحدث  حينما  زيدان  يو�سف 

ال�ساخرة،  نيت�سه  كلمات  اأقول:  وال�ستهجان(،  الزدراء  �سبيل  بها على  ينطق  جدا”، 

377- ن. م، �ض، 132.
378- ن. م، ن. �ض.
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تثبُت مبا ل يدع جمال لل�سك، اأنه ل يعترب نف�سه من زمرة املفكرين الأحرار، يعني من 

زمرة امللحدين املتحررين من الألوهية. وهذا اأمر يدعو لل�سفقة لأن اأغلب النيت�سويني 

الأكرث  لكن  الدين.  اأ�رش  من  وخمليّ�سهم  الإله  قاتل  باأنه  لعتقادهم  فل�سفته  يع�سقون 

مدعاة لل�سفقة هي الفكرة التي اأوحى بها لفتحي امل�سكيني. قال اإن نيت�سه و�سع عبارة 

م هذه العبارة ال�ساخرة  «. ثم ق�سيّ
379

ما وتهكيّ ظا  »حَتَفيّ هاللني  “الأرواح احلرة جدا” بني 
 على اللغة امل�ساعفة التي يكتب بها 

يّ
عى اأنها »مثال حي اإىل ق�سمني فاأ�سعف مفعولها واديّ

نيت�سه: اأن ي�ستعمل نف�ض العبارة تارة يف معنى موجب واإثباتي، اأي اأر�ستقراطي )مثال 

، اأي يف و�سف  ة(، وطورا يف معنى �ساخر وم�ساديّ اأرواح حريّ باأنهم  ف الفال�سفة  َو�سْ

ة جدا”(«. ان باأنهم “اأرواح حريّ العبيد والأمناط الإرتكا�سية )مثال: و�سف الكهيّ

لأنهم  منهم  ويتمليّ�ض  الأحرار،  املفكرين  يهاجم  نيت�سه،  �سحيح،  غري  هذا  لكن 

دخل  ل  وبالتايل  وال�ستم؛  م  التهكيّ اإليّ  لتقزميهم  و�سيلة  من  اأمامه  يجد  ومل  ملحدون، 

يف هذه اخللطة العجيبة لالأر�ستقراطية اأو العبيد، ول يخجل ال�سيد امل�سكيني من ذكر 

العبيد باحلرف.

ك  اأن يكونوا غري واعني باأنهم لي�سوا اأحرارا باملرة، واأنهم اأخذوا امل�سعل من املتن�سيّ

الزاهد واأ�سبحوا هم املُمثيّلني الوحيدين له يف الوقت احلا�رش، فهذه حقيقة ثابتة يف راأ�ض 

 sie( نيت�سه غري قابلة لل�سك. وبرهانه عليها ب�سيط جدا: »ل يزالون يوؤمنون ب�حلقيقة

ية �سفينك�ض،  «. هنا ينك�سف ال�رشيّ وتنحليّ اأحجيّ
380 )glauben noch an die Wahrheit

اأن ميحوا من  اإميانهم باحلقيقة. كان عليهم  ى لنا يف عرائها هرطقتهم الفظيعة:  بل تتبديّ

اأو  الإ�سالميني،  بالإرهابيني  وا  يتاأ�سيّ اأن  عليهم  كان  �رشاب؛  لأنه  الطموح  هذا  قلوبهم 

ا�سني(. اإنهم مثال نيت�سه الذي ين�سح به قراءه، ويتغنبيّ كيف  النتحارييّني القدماء )احل�سيّ

اأن اأوروبيّا مل ت�ستوعب الدر�ض منهم ومل تنبذ فكرة احلقيقة. 

ة بامتياز، ويف نف�ض الوقت ي�سفهم باأنهم اأفراد يعي�سون  يهم طائفة العقول احلريّ ُي�سميّ

يف طاعة تفوق طاعة الرهبان »مل تعرف لها اأييّة اأخوييّة رهبانية مثيال«، لأن احلرية، يف 

ُعرف نيت�سه، هي الطاعة العمياء ل غري. �سعارهم ومبداأهم هو “ل �سيء حقيقي، كل 

 ،»)das war Freiheit des Geistes( سيء مباح”، وتعليق نيت�سه »ذلك كان حرية العقل�

وُحرييّته تَْكُمن يف اأنها »تَطرد حتى الإميان باحلقيقة«.

379- من ترجمة امل�سكيني، �ض، 199، تعليق )8(.
380- ن. م، �ض، 132. )ترجمة الناجي(.
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)د�آد�آ(

� كل من يطمح اإىل معرفة حق�ئق الأ�سي�ء ف�إن نيت�سه ُيثبيّط عزمه وي�سحقه   اأميّ

 Nichts ist wahr, alles ist( ُمب�ح  �سيء  كل  حقيقة،  “ل  الت�يل:  ب�لت�سريح 

قه  ته و�سويّ erlaubt(”. ورغم اإره�بية هذا الت�سريح ف�إن ثمة َمن �َسَلخ عنه كل وح�سييّ

كلطيفة من لط�ئف فكر نيت�سه.[ 

وهذا ما فعله كارل يا�سرب�ض حينما عليّق قائال، اإن هذه اجلملة هي النقطة الق�سوى 

 ،”)vernichtenden Nein( ر نيت�سه للحقيقة، من حيث اأنه، حتت مظهر “ل، ُمْعِدٍم لت�سويّ

كان َيرمي اإىل التعبري عن اأعمق “نَعم للحقيقة”، والتي ل ميكن اأن تُْقَطف على اأي هيئة 

ل ا�ستخدام  ، نيت�سه يف�سيّ كليّية؛ لكن، بدل �سكل النداء، �سكل الرمز الذي يوقظ وَيحثيّ

.
381

�سيغة ِجدالييّة، ت�سدم مببا�رشتها وتُعربيّ عن رجاء اأكرث منه وعيا باملن�ساأ

وماذا بقي لالإن�سان العارف من �سبٍب للحياة؟ ما م�رشوعييّة وجوده، وما الغاية من 

رت اأمامه احلقيقة وراحت �رشابا؟ ل �سيء، كل حياته هي عدم يف  ن�ساطه املعريف اإذا تبخيّ

ر نف�سه بحزام نا�سف. هذه لي�ست  ذ اأوامر �سيخه، ويفجيّ عدم، ومن الأف�سل له اأن ينفيّ

“ل �سيء حقيقي، كل �سيء مباح”.  ا�ستتباع منطقي ملقولة  اأو مبالغة، واإمنا  طوباوية 

ق   احلديث املتقييّد باملنطق تاه يف غياهب العقالنية، ومل يتذويّ
ِ

واقع احلال هو اأن العامل

طعم قول “نعم” و “ل” يف نف�ض الوقت، يعني العي�ض يف التناق�ض الأ�سديّ فتكا بالعقل؛ 

ب نف�سه بالبقاء حتت رحمة الواقع اخلام، وجربية الواقع ال�سغري التي اأخذ   ُيعذيّ
ِ

العامل

ق  فيها الِعْلم الفرن�سي الآن )die französische Wissenschaft jetzt( يبحث عن التفويّ

اأكرث  مار�سة  هو  نيت�سه  يقرتحه  الذي  الوحيد  الدواء  الأملاين.  العلم  على  الأخالقي 

 ،)Vergewaltigen( فا، وعدم الرتاجع اأمام اأييّ تعنيف، اغت�س�ب اأنواع التاأويل تع�سيّ

تعديل، اخت�سار، حذف، �ختالق )Ausdichten(، تزييف )Umfälschen( »و�سائر ما 

.»
يدخل يف ماهية كليّ ت�أويل382

النظري،  للن�ساط  هة  موجيّ قيمة  اأ�سمى  احلقيقة هي  عليها؛  ُيعلى  تعلو ول  احلقيقة 

ل  وبدونها  املعريف،  جهدهم  يف  والفال�سفة  للعلماء  والأقوى  الأوحد  ك  املحريّ وهي 

381- K. JASPERS, Nietzsche. Einführung in das Verständnis seines Philosophierens, Walter de Gruyter, 
Berlin 3 auflage, 1950, p. 234. 

382- جيني�لوجي� الأخالق، م. �ض، �ض، 201. )ترجمة امل�سكيني(.
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�سيء  احلقيقة، ول  اإرادة  تَُفوُق  اإرادة  البحث. ل  اأن يخطوا خطوة واحدة يف  ميكنهم 

جواب  احلقيقة.  اإليّ  الإرهاب  جنون  من  ويحمينا  القاتلة،  الدين  اأوهام  من  ُيخليّ�سنا 

الإميان  »اإنه  ذاته  النيّ�سكي  الأعلى  باملَثل  الإميان  اإرادة احلقيقة هي  اأنتم جمانني؛  نيت�سه: 

بقيمة ميتافيزيقية، قيمة ما للحقيقة يف ذاتها، كما ل مُيكن اأن تُْكَفل اأو تَُقنيّ اإليّ يف ح�سن 

ل  قف�ض من حديد،  احلقيقة حم�سورون يف  دعاة  اأنتم   .»
383

الأعلى وحده املثل  هذا 

ت�ستطيعون الفكاك منه مهما حاولُتم. 

دهم باعرتا�ض فل�سفي قوييّ و�سارم ل  ولكي ُيرهب العلماء وُيثبيّط من عزمهم توعيّ

ي�ستطيعون الرد عليه. لكنه يف احلقيقة ي�ستن�سخ اعرتا�ض املتدييّنني يف كل الع�سور �سد 

العلم، وَمفاده اأن العلم ذاته ل يخلو من اأفكار م�سبيّقة. 

هذه هي ال�رشامة الفل�سفية التي يتغنيّى بها، وين�سبها اإىل نف�سه، بينما جندها عند 

القرن  العلمية يف  العقالنية  الروحاين، ومنت�رشة يف كتابات مناه�سي  التييّار  اأتباع  كل 

التا�سع ع�رش. يقول: »متى اأخذنا بال�رشامة يف ما نحكم، فاإنه لي�ض ثمة اأييّ علم “بال 

فر�سيات”، اإن فكرة من هذا النوع هي ميّا ل ميكن التفكري فيه، واأمر جمانب للمنطق: 

اإنه ل بديّ اأن يكون هناك على الدوام قبٌل ما، فل�سفٌة ما، عقيدةٌ ما، حتى ميكن للعلم اأن 

 .»
384

ا، منهجا ما، وحقا ما يف الوجود ياأخذ منها ِوجهة ما، معنى ما، حديّ

وكاأنيّ العلماء يوؤمنون باأي �سيء خطر ببالهم دون تدقيق اأو حتقيق، وكاأنهم يقبلون 

اأية فر�سية حتى اأكرثها عبثية وُخلًفا، من قبيل الميان باهلل واملالئكة والعفاريت، وكل 

العامل امليتافيزيقي اخلرايف.

اأو  اأعمى  اإميان  على  مبنييّة  ولي�ست  فكري،  فراغ  من  تنبع  ل  العلمية  الفر�سيات 

ت�سديق مفرو�ض من �سلطة عليا، بل اإن حظيّ الإميان فيها يقارب ال�سفر، وعلى اأية حال 

ياغة الريا�سية لهما الكلمة الأخرية يف هذا ال�ساأن. فالتجربة املخربية وال�سيّ

َت  غرييّ م�سيحي،  اأفالطوين  اأنت  ب؛  خُمريّ هرطقي  فاأنت  حقيقة  بكلمة  ه  تتفويّ اأن 

التي  نيت�سه  مهمة  تاأتي  هنا  ومن  جديد.  �سنم  اإىل  امل�سيحي  والإله  الفالطوين  املثال 

هيمن  قد  الزهدي  املثل  تربير؛  اإىل  حتتاج  ذاتها  احلقيقة  اإرادة  فخر:  بكل  عنها  يعرب 

اء افرتا�ض اأن احلقيقة هي كينونة، هي اإله. الكل  على كل الفل�سفات حتى الآن من جريّ

383- ن. م، ن. �ض.
384- ن. م، �ض، 201.



154

اعتقد اأن احلقيقة موجودة ومل يفكر يوما ما يف اأنها م�سكل »اإن اإرادة احلقيقة حتت�ج اإىل 

تنا اخلا�سة ينبغي مرة واحدة، وعلى �سبيل التجربة، َو�سع اإرادة  نقد فلُنعنييّ بذلك مهميّ

«. �سحيح، يجب و�سع اإرادة احلقيقة مو�سع ت�ساوؤل، وهذه 
احلقيقة مو�سع �سوؤال385

املهمة مل يتوان الفال�سفة عن القيام بها منذ الع�رش اليوناين. لكنه هو ملاذا اأعفى اجلهة 

ع ت�ساوؤل؟  املقابلة؟ ملاذا امتنع عن و�سع اإرادة اخلطاأ، ولو على �سبيل الفرتا�ض، َمو�سِ

مل يقرتب من اإرادة الكذب والتزييف والتجديف والتزوير ومل يناق�ض قولة احل�سا�سني 

اأنه لو فعل ذلك لق�سى  “ل حقيقة، وكل �سيء جائز”، ل�سبب ب�سيط وهو  الإرهابية: 

على نف�سه بنف�سه، ولْنَهار كل البنيان الذي �سييّده. وهذا دليل، اإذا تتبعنا اأطروحاته التي 

فة، على اأنه من احل�سا�سني روحيا، ومفتون ِبَعَدمييّتهم. د الكذب والتاأويالت املتع�سيّ متجيّ

)ذ�آذ�آ( 

ويف  الأخالق”،  “جيني�لوجي�  من  املقطع  هذا  يف  العلم  عن  ق�له  م�  َيكفه  مل 

“ما ور�ء �خلري و�ل�شر”، ومل ي�سبع من الهجوم الع�سوائي الذي  اأخرى من  مق�طع 

ه على العلم�ء يف “العلم املرح” و“الفجر”، واإمن� ختم جيني�لوجي� الأخالق،  �سنيّ

ب�لتك�سري عن اأني�به ب�سورة وح�سية.[ 

اأخرى.  لبو�ض  العلم حتت  يحارب  ولكنه  الزهدي  املثل  يحارب  باأنه  دائما  ُيوِهم 

موه لها من معارف  فاخللط واخلبط هما �سييّدا املوقف: الب�رشية كلها ُمتنيّة للعلماء مبا قديّ

لآلف  �سجنتهم  التي  وخرافاته  الدين  اأ�رش  من  واعتقتها  اجلهل،  من  حررتها  جليلة، 

م�سابيح،  فيها  ُمعليّقٌة  زرقاء،  قبيّة  �سكل  على  الكون  ر  يت�سويّ كان  فالإن�سان  ال�سنني. 

حماط  ال�سحاب  فوق  جال�ض   ، الربيّ هو  و�سيخ،  الأر�ض،  حول  تدوران  وُكَرتنْي 

بكائنات هالمية جُمنيّحة، ويف الأر�ض يعي�ض يف نَكٍد، حُما�رَشا باأ�سباح واأرواح �رشيرة 

ت�سبب له الأمرا�ض والأوبئة وكل الآلم التي يعانيها.

م لنا  م هذا الكون اخلرايف، واأزاح الأر�ض من مركز الكون، وقديّ فجاء العلم وه�سيّ

�سورة حقيقية عن ال�سم�ض والقمر والنجوم، وك�َسَف اأحجامها وتكوينها املادي وعمرها، 

اأ مبا �ستوؤول اإليه اأحوالها بعد ماليني ال�سنني. كيف جابه نيت�سه العلم؟ بكل وح�سية  وتنبيّ

385- ن. م، �ض، 202.
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القوانني  لأن  ال�سبب؟ هل  ما  ملاذا؟   .»
386

العلم ثوين عن  حُتديّ واحتقار، �رَشخ: »ل! ل 

العلمية خاطئة؟ هل لأن العلماء اأخليّوا مبناهج البحث العلمي؟ اإطالقا، كل ما يف الأمر 

هو اأنه يطرح م�سكالت مل ي�ساأله عنها اأحد، وَيِلج يف متاهات ل تعني العلماء يف �سيء، 

اأي�سا. ما دخل العلماء باملثل  باإجابات مفتعلة هي  ثم ُيجيب عن هذه امل�ساكل املفتعلة 

ل واأخريا  غ للبحث، ويبغي اأويّ الزهدي؟ وما عالقتهم اأ�سال بالقيم الدينية؟ العامل يتفريّ

�سيء عن  اأي  يعرف  اأن  يريد  ل  نيت�سه  لكن  الكون.  اآلة  تُ�سرييّ  التي  القوانني  اكت�ساف 

الِعلم، لأن هذا العلم الذي تفتخر به احلداثة لي�ض العدويّ الطبيعي للمثل الزهدي. اأراأيتم 

هذا اخلبط؟ هذا الهروب من امل�سائل الفل�سفية والرتكيز على اأ�سياء هام�سية خارج مرمى 

، عنوة ورغم اأنفه، اأن يكتب على املخرب “اأنا �سد 
ِ

امل�ساألة العلمية؟ فهو يريد من الَعامل

املثل الزهدي”، وهكذا يحوز على م�سداقية، ورمبا ُي�سمح له مبوا�سلة بحوثه. 

نحن يف جمال اخلرافة حقا، يف جمال التجديف على الِعلم والعلماء، واخلروج 

، ول يتزحزح عن اإدانته:  الكليّي عن جوهر املطالب الفل�سفية العالية. لكن الرجل ُم�رشيّ

العلم ل يخلق القيم العالية »ل يزال غري م�ستقليّ ليقوم بهذا الدور، فهو نف�سه يحتاج 

ة ُمبدعة للقيم ي�ستطيع خدمتها ومتنحه الثقة بنف�سه، لأن العلم  اإىل مثال القيمة، اإىل قويّ

«. اأكرث من ذلك واأخطر، وهذه املعزوفة يكررها حتى التخمة: 
387

ذاته ل يخلق اأييّة قيمة

الداخلي  ر  للتطويّ كة  املُحريّ ة  القويّ العلم  اعتبار  بل ميكن  الزهدي،  املثل  ُيعادي  العلم ل 

ُيهاجم املثل الزهدي نف�سه ... العلم واملثل الزهدي يتواجدان يف  لهذا املَثل ... ل 

باأن احلقيقة ل  بينهما تقدير مبالغ للحقيقة ... يجمعهما اعتقاد  امليدان، ويجمع  نف�ض 

ميكن انتقادها، كالهما حليفان �رشورة. 

ائه وجْعلهم يرددون با�ستمرار  والآن، بعد اأن ا�ستقريّ له هذا اخللط، وا�ستطاع تنومي قريّ

يف  وهي  دائم،  كاإرث  املهمة  هذه  لهم  وَيرُتك  حماربتها،  على  يعزم  اللخبطة،  هذه 

ير جدا، ت�رشيّب للفكر الفل�سفي  احلقيقة حماربة طواحني الهواء ل غري. لكنه اإرث �رشيّ

ء على املتعليّمني بحيث اإنك لن تد نيت�سويا واحدا دون 
يّ

احلديث وفعل مفعوله ال�سي

فوا  ا لمباليا متاما بالعلم، واإما حمتقرا له وللعلماء. ول ميكن لهم اأن يت�رشيّ اأن يكون اإميّ

�سهم  رهم من مغبيّة تقدير العلم ويحريّ غري هذا الت�رشيّف لأن نيت�سه نف�سه هو الذي ُيحذيّ

386- ن. م، III، § 25، �ض، 131. )ترجمة الناجي(.
387- ن. م، �ض، 134.
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اأي�سا وراءه  اإمنا َيجريّ  �سكي  النيّ بالتايل على احتقاره: »اأيُّ تقدير لقيمة املَثل الأعلى 

على نحو ل مرديّ له تقديرا م� لقيمة العلم: هذا اأمر يجب على املرء اأن يت�سليّح له للتويّ 

.»
388

ة بعيوٍن ثاقبة واآذان حاديّ

واحلال اأن انتقاداته ل تُ�سيب الهدف متاما، ف�سال عن اأنها غري ُمقنعة، بل ل تَْقَرع 

اآذان الفال�سفة والعلماء، واإن و�سلْت م�سامعهم فلن يعريوها اأية اأهمية. لكن نيت�سه لديه 

دة دائما كاإله من ال�سماء  تف�سري اآخر لنحطاط العلم والعلماء، ينزل عليه يف حال ال�سيّ

)deus ex machina(، ليُنقذه من الورطة. والآن باإمكانكم اأن حتد�سوا هذا التف�سري، 

اأن  اأ�سهل  وما  وكاإن�سان،  كفيل�سوف  كرامته  به  غ  فمريّ �سقراط،  ا�ستخدمه يف حق  وقد 

يتم نقله للعلماء. اأق�سد: الفيزيولوجيا، تقا�سيم الوجه، القبح واجلمال، مرورا بالطبقة 

نحو  الأمر على  متى فح�سنا  يقول:  اعتداد  بكل  والعرق.  بالدم  وانتهاء  الجتماعية، 

اإنهاكها  احلياة،  تفقري  عينها:  الأر�سية  على  يقفان  ك  والتن�سيّ العلم  فاإن  فيزيولوجي، 

اإيقاعه  فاترة،  اأي تعاطف: م�ساعره  فينا  يثري  الذي ل  امل�سكني  ، هذا 
ِ

العامل واإ�سعافها. 

بطيء، ي�ستعمل اجلدل بدل الغريزة، يعلو اجِلدُّ وجهه وحركاته، وباجلملة حياة ُمتعبة، 

لة. ووظائف حيوية ُمعطيّ

نيت�سه اخليالييّة وتاريخه  تاريخي، )دائما �سو�سيولوجيا  وِمن جانب �سو�سيولوجي 

 وارتقى اإىل موقع ال�سدارة 
ِ

اخلا�ض به(، يقول: انظروا اإىل املراحل التي برز فيها الَعامل

م املجتمع، واأن مُيثلوا  ر �سعب ما. املفرو�ض اأن يكون العلماء مواكبني لتقديّ اأثناء تطويّ

احلقيقة  هذه  لكن  طبقاته.  يف  العلمي  الوعي  وانت�سار  ه  حت�رشيّ على  الأقوى  املوؤ�رش 

ب هو بدوره  ب دون رجعة اأطروحة نيت�سه وبالتايل وجب اأن ُيكذيّ التاريخية الب�سيطة تُكذيّ

 يربز يف »مراحل َتعِب 
ِ

احلقيقة التاريخية وي�ستبدلها بحقيقته هو، التي مفادها اأن العامل

والنحط�ط، حينها يكون قد انتهى اأمر  هذا ال�سعب، وغالبا ما تكون مراحل الأفول 

.»
389

الطاقة الفييّا�سة، اأمر اليقني باحلياة واليقني بامل�ستقبل

اأنكم  على  اأراهن  وبامل�ستقبل؟  باحلياة  بالثقة  يق�سد  وماذا  الفييّا�سة؟  الطاقة  ما هي 

احلياة. ول  طاقة  قاتل، هو  ر  مدميّ عنيف حربي  فظ  ما هو  م�سبقا: كل  الإجابة  تعرفون 

قاعدته  تقروؤوا  بل يكفي �سطر واحد حتى  بعيدا لكي تعرثوا عليها،  تُفتيّ�سوا  اأن  يجب 

388- ن. م، �ض، 204. )ترجمة امل�سكيني(.
389- ن. م، �ض، 135. )ترجمة الناجي(.
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عة هذه: اجلهل بدل الثقافة، الديكتاتورية بدل الدميقراطية، احلرب بدل  الذهبية املُرويّ

.
390

ال�سلم، قمع املراأة بدل حتريرها، الق�سوة بدل ال�سفقة

م العلم، و�سيَُدو�ض على �سورة  وجمددا، يعتقد عن طريق هذا اخلبط اأنه �سيحطيّ

واأنه حليف  الزهدي،  للمثل  اأف�سل حليف  الآن  هو  احلديث  العلم  اإن  بالقول  العامل 

لواٍع ول اإرادي وم�سترت. وبعد؟ ل �سيء غري ال�ستائم: العلماء هم فقراء الروح، هم 

.
391

ى امل�سلول اأرواحهم اأنا�ض �رَشَبت ُحميّ

)ر�آر�آ(

ة، اأخذ  اأن الِعلم مل يق�س على املثل الزهدي واإمن� زاده قويّ  ولكي يربهن على 

كوبرنيك،  مع  اأنه  يعلم  والكل  الكوبرنيكي.  الفلكي  النظ�م  ذلك  على  كمث�ل 

اأزيحت الأر�س عن مركز الكون واأ�سبحت كوكب� �سغريا يدور حول ال�سم�س �س�أنه� 

ة جرحْت اح�س��سه  يف ذلك �س�أن كل كواكب املنظومة. لكن هذه احلقيقة الفلكييّ

د م�س�وئه� وانعك��س�ته� ال�سلبية على مك�نة الإن�س�ن يف الكون[  الأن�ين فَطِفق ُيعديّ

وقد ت�ساوق، مع اإزاحة الأر�ض من مركزها، اإزاحة الإن�سان اأي�سا عن اأن يكون مركز 

نا يخ�سع ل�رشورات  اخلليقة والغاية الق�سوى ل�سريورة الكون برمته، فاأ�سبح كائنا ُمتزميّ

الطبيعة ككل احليوانات الأخرى. من هنا نحد�ض ردة الفعل العنيفة من طرف املتدييّنني 

اأحد الآن، يف القرن الواحد  يف جميع امللل �سد الكوبرنيكية و�سد داروين. لكن ل 

والع�رشين، يجروؤ على اأن ي�سع مو�سع �سك حقيقة اأن الأر�ض تدور حول ال�سم�ض، اأو 

اأن يعود بنا اإىل النظام البطليمو�سي، مبا يف ذلك الكني�سة التي حاربت نظرية كوبرنيك 

يرزح حتت  زال  ما  الذي  الإ�سالمي  العامل  اإليّ  القاعدة  هذه  ي�سذيّ عن  ل  قرون.  لعدة 

التي تدور حول الأر�ض، واأن  اأن ال�سم�ض هي  ال�سيوخ اجلهلة، ومازال يعتقد  فتاوى 

من يقول العك�ض كافر باهلل ور�سوله، هْدر دمه وماله مباح، اإن مل يكن فري�سة وواجبا. 

يفقد  اأن  من  خ�سي  القدمي،  للمعتقد  تبنيّيه  �رشاحة  يعلن  اأن  من  خجل  نيت�سه 

ل امل�ساألة من حقيقة علمية  م�سداقيته متاما اإذا اأنكر حركة الأر�ض حول ال�سم�ض، فحويّ

390- »اإن �سيادة املثقف املتنفذ ل تعني �سيئا ح�سنا اأبدا، مثلها يف ذلك مثل جميء الدميقراطية، وموؤمترات ال�سالم بدل 
ر املراأة، وديانة ال�سفقة، واأعرا�ض انحطاط الطاقة احليوية«. �ض، 135. احلرب، وحَتريّ

391- ن. م، ترجمة امل�سكيني، �ض، 205.
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ثابتة اإىل مثال الزهد، ومن منظومة فلكية خاطئة، تاوزها العلم احلديث، اإىل اخلوف 

على كرامة الإن�سان، وهو الذي مل يفعل طوال حياته الواعية اإليّ اإهانته ومتريغ كرامته 

تثبت  جيني�لوجي� الأخالق،  25 من  الفقرة  التي كتبها يف  الأ�سطر  يف الرتاب. هذه 

م من  اأن نيت�سه يريد ك�رش عزمية العلماء، واإرجاع عقارب ال�ساعة اإىل الوراء. فهو ُيقزيّ

انت�سارات العلماء على الأنظمة العتيقة واأ�ساطري الأديان، ويت�ساءل: على ماذا انت�رش 

العلم؟ كلنا يعلم اأن العلم انت�رش على الأ�سطورة وعلى الدين، لكن نيت�سه لي�ض من 

هد والعلم، واملثل الزهدي مل ينهزم اأبدا،  هذا الراأي: املعركة بالن�سبة اإليه دارت بني الزيّ

ى، واأ�سبح اأكرث دقة  بل على العك�ض، كليّما هاجمه العلم وهدم اأحد اأ�سواره، كليّما تقويّ

علم  انهيار  اأن  مثال  رون  تت�سويّ »هل  اإرباكا:  الأكرث  املثل  ياأتي  وهنا  واإغراء.  وروحانية 

ل انهزاما للمثل الزهدي؟ هل اأ�سبحت رغبة الإن�سان يف فكيّ  الفلك الالهوتي قد �سكيّ

لغز الوجود من خالل الإميان بالغيب اأقليّ من ذي قبل منذ اأن �سار هذا الوجود، اإثر 

.»
392

هذه الهزمية، عر�سيا، غري ذي معنى وغري �رشوري يف نظام الأ�سياء املنظور؟

ي هزمية، ما هو يف الواقع انت�سار للحقيقة على الوهم، وحترير للعقول  وهكذا ُي�سميّ

ٌق ملا انتظرته الب�رشية على مدى اآلف ال�سنني. فهو ُيبدي غريته  من اأ�رش الأ�سطورة، وحَتقُّ

ل  كي  حالها،  على  الأمور  بقاء  ل  وُيف�سيّ اجلديد،  النظام  انتهاكات  من  الإن�سان  على 

تُخد�ض كرامة الإن�سان، ول تُ�سَتثار ح�سا�سييّة هذا الكائن الرقيق. فعال، منذ اأن اأزاح نظام 

كوبرنيك الإن�سان من مركز الكون، اأ�سبح يف غنب متوا�سل، ونيت�سه بدوره يتغنبيّ على 

ه: »اآه. يا لالأ�سف! لقد انتهى  غر فيها الإن�سان نف�سه، ويتاأويّ هذه احلالة التعي�سة التي ا�ست�سْ

اأمر اإميانه بكرامته وبقيمته الفريدة التي ل عو�ض لها يف �سليّم الكائنات. لقد اأ�سبح حيوانا 

بال ا�ستعارة، بال قيد اأو �رشط، وهو الذي كان فيما م�سى، ح�سب ما تقول عقيدته، �سبه 

اإله )ابنا لالإله، اإلها اتخذ �سكل اإن�سان(، يبدو منذ كوبرنيك، اأن الإن�سان ي�سري يف خطيّ 

.» 
393

منحدر ل يفتاأ يبتعد عن املركز. اإىل اأين؟ اإىل العدم؟ اإىل ال�سعور احلاديّ بعدمه

392- ن. م، �ض، 135 136. يف ترجمة امل�سكيني: »هل يظنيّ املرء بالفعل اأنيّ هزمية الفلك الالهوتي مثال تعني هزمية هذا 
ا اأقليّ حاجة اإىل حليّ اأخروي لُلغز كيانه من ِقبل اأن هذا الكيان قد اأخذ  املثل الأعلى؟ هل �سار الإن�سان بذلك رمبيّ

يبدو منذئذ اأكرث اعتباطا واأكرث انزواء واأكرث خ�سا�سة يف النظام املنظور لالأ�سياء؟«.

393- ن. م، �ض، 136. ولالإفادة نورد هذا الن�ض يف ترجمة امل�سكيني، �ض، 205: »اآه، اإن الإميان بكرامته وفرادته وكونه 
�ض يف �ُسليّم الكائنات، هي اأمور قد وليّت لقد �سار حيوانا، حيوانا بال �سورة ول قيد ول حَتفيّظ، هو، الذي  ل ُيعويّ

كاد يكون يف اإميانه ال�سابق هو اهلل )ابن اهلل، الإن�سان الإله( ... منذ كوبرنيك يبدو الإن�سان وكاأنيّه على ب�ساط مائل، 

اإنه يبتعد عن مركزه ب�سكل اأ�رشع فاأ�رشع من ذي قبل اإىل اأين؟ اإىل العدم؟ اإىل ال�سعور الثاقب بالعدم؟ ... 

ح�سٌن! اإن هذا قد يكون هو الطريق امل�ستقيم نحو املثل الأعلى القدمي؟«.
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قيمييّة  اأحكاما  واأطلق  منها،  اأخطر  ا�ستنتاجات  اأ�ساف  اخلطري،  الكالم  هذا  اإثر 

الفلك  علم  )ولي�س  العلوم  كل  »اإن  يقول:  حيث  كافة،  العلوم  على  �َسَحبها  ُمهينة 

ر مكانتي”(،  وحده الذي انتزع تاأثريه املُهني واملُذليّ من كانط هذا العرتاف: “اإنه يدميّ

ه  َيِكنيّ الذي  القدمي  الحرتام  تدمري  على  تعمل  الطبيعية،  وغري  منه�  الطبيعية 

.»
394

الإن�س�ن لنف�سه، وكاأن هذا مل يكن اأبدا �سوى �سيء غريب اأنتجه الغرور الإن�ساين

)ز�آز�آ(

انحدار  يف  والإن�س�ن  املركز  عن  الأر�س  كوبرنيك  اأزاح  منذ  اأنيّه  �سحيح  هل   

نحو العدم؟ وهل �سحيح اأنه عندم� ك�ن الإن�س�ن يعترب الأر�س مركز الكون، ك�ن 

من  ب�أقوال  الث�نية،  النقطة  بخ�سو�س  نيت�سه،  نع�ر�س  اأن  ميكنن�  ذاته؟  يحرتم 

التي  ال�سم�س هي  واأن  الأر�س �س�كنة  اأن  األيّفوا كتب� للربهنة على  الذين  ال�سيوخ 

ة من �سلطة ل ميكن ال�سك  وا للكوبرنيكية بوا�سطة اأدليّة ف�قعة م�ستمديّ وقد ت�سديّ

و�سدوا الب�ب اأم�م اأي نق��س. ومب� اأن امل�س�ألة حمورية 
َ
نة، واأ فيه�، وهي القراآن وال�ُسيّ

وذات اأبع�د خطرية ف�لف�سل هو اإيراد اأمثلة من تلك الدبي�ت التي ع�ر�سوا فيه� 

نظرية كوبرنيك. تدور حوله�.[ 

ة من �سلطة ل ميكن ال�سك فيها،  وا للكوبرنيكية بوا�سطة اأدليّة فاقعة م�ستمديّ وقد ت�سديّ

و�سدوا الباب اأمام اأي نقا�ض. ومبا اأن امل�ساألة حمورية وذات 
َ
وهي القراآن وال�سنة، واأ

اأبعاد خطرية فالأف�سل هو ايراد املقاطع التي عار�سوا فيها نظرية كوبرنيك. قال اأحدهم 

بكل جزم : »اإن القراآن قائل ِبثَبات الأر�ض، وما اأ�رْشََح قوله �سبحانه: )واألقى يف الأر�ض 

روا�سي اأن متيد بكم(، وقوله يف مكان اآخر: )وجعلنا يف الأر�ض روا�سي اأن متيد بكم(. 

ك كما تدليّ عليه ن�سو�ض اللغة. قال اهلل تعاىل )اأمل جنعل الأر�ض مهادا  واملَْيُد هو التيّحريّ

باجلبال  الأر�ض  اهلل  تثبيت  على  وا�سحة  دللة  يدليّلن  الآيات  هوؤلء  اأوتادا(،  واجلبال 

ر حركة ال�سم�ض والقمر، وجريانها  ر القراآن ثبات الأر�ض قريّ ك ... وكما قريّ لئال تتحريّ

394- ن. م، �ض، 136. )ترجمة الناجي(. اأما ترجمة امل�سكيني لهذا املقطع فعلى النحو التايل )�ض، 205(: »كليّ علم 
اعرتافا  ل  �سجيّ قد  كانط  كان  احل�سي�ض،  اإىل  واملُنزل  املُهني  تاأثريه  الذي عن  اإطالقا، هذا  الفلك وحده  )ولي�ض 

ي النقد الذاتي للمعرفة  يتي«(، كليّ علم، اأكان طبيعيا اأو غري طبيعي كذا اأ�سميّ جديرا باملالحظة »هو يق�سي على اأهميّ

د الإن�سان ميّا ميلكه من احرتام اأمام ذاته اإىل حد الآن، كاأن هذا الحرتام ما كان اإليّ نزوة  ه اليوم اأن ُيجريّ اإمنا هميّ

وغرورا«.
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حولها. يقول اهلل تعاىل: )وهو الذي خلق الليل والنهار وال�سم�ض والقمر كل يف فلك 

ل  العلمي  الربهان  اأن  الف�سل  هذا  يف  ذكرنا  ما  جمموع  من  يتيّ�سح   ... ي�سبحون( 

ي�ساعد على القول بحركة الأر�ض بل هو ُمعنييّ لثباتها واأن احلركة لل�سم�ض والقمر ... 

وميّا نقلناه لك اأيها القارئ من الآيات القراآنية وكالم اأئمة اللغة، وعلماء التف�سري، وكثري 

من علماء الفلك، يتيّ�سح لك �سحة القول بثبوت الأر�ض و�سكونها وعدم دورانها واأن 

هذا اإجماع من علماء الإ�سالم وعلماء اأهل الكتاب ... ويت�سح لك اأي�سا بطالن القول 

بدوران الأر�ض واأنه خالف الأدلة النقلية واحل�سية، ويت�سح لك اأي�سا اأن طلوع ال�سم�ض 

ال�سم�ض  ب�سبب جريان  الف�سول، كل ذلك  الليل والنهار واختالف  وغروبها وتعاقب 

يف منازلها، ومداراتها التي نظمها اهلل كما ي�ساء ولي�ض ذلك ب�سبب دوران الأر�ض حول 

 .»
395

ة ول برهان يعتمد عليهما عيه بع�ض علماء الفلك بال حجيّ ال�سم�ض كما يديّ

وكاأن هذا الن�ض ُكتب خ�سي�سا لنيت�سه، وكاأنه ا�ستجابة ما بعدييّة لهواج�سه واأمنياته 

م العلمي والعودة بنا اإىل الوراء. وكم �سيكون ُمْتنيّا لو راأى اخوًة  يف اإيقاف عجلة التقديّ

كني باملعتقدات  له يف اجلهاد �سد العلم، ل يزالون �سامدين اأمام هجمة احلداثة، ومتم�سيّ

اخلرافية العتيقة، ويذودون عن مركزية الأر�ض باأقوى الأدلة. وكم �ستكون ده�سته لو 

لع على ما يقوله الوهابيون عن تكرمي اهلل لالإن�سان، وا�ستخالفه يف الأر�ض، وت�سخريه  اطيّ

ما يف الرب والبحر من خريات. 

رته من  وماذا اأنتجت لنا هذه التعاليم؟ هل حافظت على كرامة الإن�سان؟ هل حريّ

اأن هذه  اأمامنا،  نراه  القول، وامل�سهد   عن 
يّ

ب والإرهاب؟ غني اأوهام اخلرافة والتع�سيّ

ف�سال عن  املراأة،  وا�سطهاد  اجلن�سي  والكْبت  والتخليّف  اجلهل  اإليّ  لنا  تنتج  التعاليم مل 

املُرتزقة  الديني، و�سناعة النتحاريني  موي، واجلنون  الديّ ف الأعمى والإرهاب  التطريّ

يومية  م�ساهد  قرن.  ن�سف  من  اأكرث  منذ  نعي�سه  الذي  الدمار  وكل  القارات،  عابري 

مرعبة: جلد النا�ض يف ال�ساحة العامة، تطبيق حد احلرابة عليهم، َقطع اأيديهم واأرجلهم 

نون يف العراء، وباجلملة املجتمع الذي  من خالف ثم تعليقهم يف اأعمدة وتركهم يتعفيّ

يوؤمن باأن الأر�ض هي مركز الكون واأن اهلل ا�ستخلف الإن�سان يف الأر�ض واأغدق عليه 

نعمه التي ل حُت�سى، هو جهنيّم احلمراء على وجه الأر�ض. 

395- عبد العزيز بن باز، الأدلة النقلية واحل�سية على اإمك�ن ال�سعود اإىل الكواكب وعلى جري�ن ال�سم�س والقمر 

و�سكون الأر�س، مكتبة الريا�ض احلديثة، الريا�ض، 1982، الطبعة الثانية، �ض، 64 65. 
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)�س�آ�س�آ(

الأر�س  لقتالع  ال�سريحة  واإدانته  الكوبرنيكي،  النظ�م  من  نيت�سه  جزع  اإنيّ   

رين بردة فعل املُ�سلح م�رتن لوثر �سد كوبرنيك، الذي و�سفه  من مركزيته�، تذكيّ

ك وتدور، ولي�س ال�سم�ء  ل »يريد اأن يربهن على اأنيّ الأر�س تتحريّ ب�أنه َفَلكييّ ُمتطفيّ

وال�سم�س والقمر ... ذاك املجنون الذي يريد قلب فن علم الفلك! لكن كم� ت�سري 

الكتب املقد�سة، ي�سوع اأوقف ال�سم�س، ولي�س الأر�س396«[.

ي   وبالتزامن معه، دعا امل�سلح، وموؤديّب اأملانيا فيليب ميالنتون، ال�سلطات للت�سديّ

 Oculi sunt( اإىل “الف�سوق الأخالقي” الذي ين�رشه عامل الفلك هذا. “الأعني �ساهدة

�سده؛  تتكلم  الإجنيل  و�سلطة  كوبرنيك؛  �سد  ي�سهد  بالعني  نراه  ما  اأن  اأي   ،»)testes

 .
يّ

اإجماع العلماء يف كل الع�سور يعار�سه. اإذن، كوبرنيك، عبثي

دائما  برونو،  جوردانو  على  اأوك�سفورد  جامعة  اأ�ساتذة  فعل  ردة  اأي�سا  نن�سى  ول 

-1562( اأبوت  جورج  الأجنليكاين  الأ�سقف  كتب  مثلما  وال�ستائم  احلنق  من  بفائ�ض 

1633( هذا الرجل الق�سري الذي يدعو نف�سه »الفيل�سوف جوردانو بورنو دكتور بارز 
يف الالهوت« »�رشع يف حماولة اإقامة الربهان على راأي كوبرنيك من اأن الأر�ض تدور 

.»
397

قف وال�سماوات �ساكنة؛ بينما يف احلقيقة راأ�سه هو الذي يدور، ودماغه الذي ل يتويّ

كي�ست،  يكتب هريمان  املذهلة،  فر�سياته  وتقدمي  اأفكاره  بن�رش  كوبرنيك  قام  لقد 

حبيّا للحقيقة، وهي العن�رش الوحيد الإلهي على الأر�ض، بافرتا�ض وجود اإله ما. اإليّ اأنه 

ن اإىل اأن بعمله هذا �سيقذف بالإله يف غياهب العدم. لكن الذي �سيدرك هذه  مل يتفطيّ

حرق. لكن 
ُ
النتيجة املفزعة و�سيُ�رشيّح بها على املالأ، هو جردانو برونو، ولهذا ال�سبب اأ

دا من اأييّ �سالح  احلظ حالف كوبرنيك يف النهاية، وا�ستطاع اأن ينت�رش لوحده، جُمريّ

اإليّ �سالح العقل، على العامل اأجمع: الكني�سة، المرباطور، اأكابر ال�سلط، بطليمو�ض، 

اأن نتجاوزه ملعرفة  نيت�سه  الذي ل يريدنا  املنظور،  الظاهر  . فعال، �سد 
398

اأر�سطو واهلل

م كوبرنيك كال�سخ�ض  الأ�سياء كما هي، �سد املعتقدات العتيقة واجلهل املتف�سي، تقديّ

الأكرث جراأة يف الألف �سنة املا�سية.

396- Cfr., H. KESTEN, Copernico e il suo mondo, Mondadori Editore, Milano 1960, p. 7.
397- Cfr., M. CILIBERTO, Introduzione a G. BRUNO, Spaccio de la bestia trionfante, Rizzoli, Milano 

1997, p. 14. 
398- H. KESTEN, Copernico e il suo mondo, Ibid., p. 8.
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لع على  اأن يطيّ باإمكانه  ِبُغوته )Goethe( كان  املُولعني  القراء  ونيت�سه، كواحد من 

�سة بتعاليم كوبرنيك ومفعولها الإيجابي على م�سار الروح الب�رشي  هذه الإ�سادة املتحميّ

عرب التاريخ: »بني كل الكت�سافات وكل النظريات يكتب غوته  ل �سيء ميكن اأن ُيوليّد 

يف الروح الب�رشي اآثارا اأكرب من تلك التي اأحدثتها تعليم كوبرنيك. العامَل كان دائريا 

ومغلقا على ذاته، واإذا به اأجرِب على التخليّي عن المتياز الهائل املتمثل يف كونه مركز 

يا اأخطر من هذا؛ فعال، ما ال�سيء الذي �سار هباء  الكون. رمبا مل تُواِجه الإن�سانية حتديّ

ودخانا، ب�سبب هذه النظرة؟ فردو�ض ثاٍن، عامل براءة، و�سعر ورحمة، �سهادة احلوا�ض، 

هذه  كل  منه  تُ�رَشق  اأن  الإن�سان  رف�َض  اإذا  اأبدا  نعجب  ل  ديني،  �سعري  اإمياٍن  قناعُة 

ية اآفاق حتى  الأ�سياء، اأن يقاوم بكل الو�سائل هذه النظرية، بينما هي تتيح ملن يقبلها حريّ

   .»
399

ذلك احلني غري معروفة، بل غري متوقعة، وباملثل عظمة غري متوقعة من امل�ساعر

 )�س�آ�س�آ(

العتق�د  اأن  َلَعِلم  الكال�سيكية  الأدبي�ت  على  ٍبُعمٍق  لع�  مطيّ نيت�سه  ك�ن  ولو   

ن  يف مركزية الأر�س مل مينع الفال�سفة القدامى من التف�وؤل مب�سري الإن�س�ن، ولتفطيّ

د  �سييّ هو  لي�س  الإن�س�ن  واأن  لالإن�س�ن،  ي�س�  خ�سيّ ُيخلق  مل  الكون  ب�أنيّ  القول  اأن  اإىل 

على  بقدرته  الإمي�ن  ودون  دونهم  َيُحل  مل  ل،  واملبجيّ الأعلى  الك�ئن  ول  اخلليقة 

يته يف تقرير م�سريه.[ القي�م ب�لأعم�ل العظيمة وحريّ

 يف كتاب »الِهَبات« يقول �سينيكا اإننا َمِدينون لل�سم�ض والقمر والأجرام ال�سماوية 

، فهي تبدو نافعة لنا حتى واإن  ة حتى واإن كان بزوغها له دوافع اأهميّ الأخرى بفوائد جميّ

كانت ترمي اإىل غايات اأ�سمى، ... اإن علويّ غايتها، يجعل من ن�ساطها يف مرتبة اأهميّ من 

احلفاظ على الب�رش. ومع اأنها فكرت منذ البداية يف م�سلحتنا فقد اأعطت للعامل اأمرا 

. فالإن�سانية تدخل يف �سياق العناية 
400

يظهر بو�سوح اأننا ل�سنا م�سدر ان�سغالها الأخري

الإلهية لأنها تدها يف طريقها، ومبُرورها تُغدق عليها بع�ض اخلريات، ولكنها تَ�سري نحو 

عينا اأننا اأعمدة هرقل، هدف  غايات اأبعد واأرقى. نحن �سُنفِرط يف العجاب باأنف�سنا لو اديّ

العناية الرئي�سي، اأننا املركز الذي تتجه نحوه حركات الطبيعة، والعليّة الوحيدة لأعمالها.

399- Cfr., in Ibidem.
400- SENECA, I benefici, in ID, Tutte le opere, Bompiani, Milano 2000, p. 457.
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على هذه الأفكار ُيعليّق الفيل�سوف الفرن�سي بيار بايل )1647 1706(: اأعرتُف باأن 

هذه اخلواطر بدت يل جميلة جدا، واأظن اأن فيل�سوفا وثنيا ما كان باإمكانه اأن يقول �سيئا 

ل يف َرحابَة الكون، ويف فكرة اهلل،  اأعقل من هذا. فعال، كيف ميكنه اأن يفهم، اإذا تاأميّ

اأنيّ خملوقا مثل الإن�سان، خا�سع لكل اأنواع النقائ�ض وال�سقم اجل�سدي والروحي، هو 

الغاية الوحيدة التي تطمح اإليها كل اأعمال الطبيعة؟ اإنيّ ِمن ِحكمة ال�سانع اأن َي�سع مقادير 

ي�ستخِدم تهيزات عمالقة لإجناز عمل �سغري،  اأن ل  الو�سائل والغايات،  متنا�سبة بني 

بل، على العك�ض من ذلك، اأن يقوم باأعمال كربى، با�ستعمال قليل من الو�سائل. هل 

ك  نرى �سوابا يف الطبيعة اإذا لحظنا اأنيّ َمكنة ال�سماء الرحبة العظيمة والعنا�رش ل تتحريّ

َنع اإليّ للتيّاأثري على  اإليّ لكي توفيّر لالإن�سان حاجياته على الأر�ض؟ اإذا كانت النجوم مل تُ�سْ

 le jeu ne( الأر�ض، ولتقليل ظلمة الليل ل�سالح الإن�سان، فهذه اللعبة ل ت�ستحقيّ �سمعة

.
401 

)vaudrait pas la chandelle

ر بالفعل لالإن�سان، فلماذا كل هذا التبذير يف املادة؟ ملاذا كل  اإذا افرت�سنا اأن العامل �ُسخيّ

هذه الأحجام وامل�سافات ال�سا�سعة التي تبدو فيها الأر�ض كقطرة ماء يف بحر �رشمدي؟ 

بعيدا  ملاذا و�سع  الإن�سان  ل�سالح  فيه  ما  ر كل  و�َسخيّ العامل،  هذا  اهلل هو خالق  كان  اإذا 

جدا عن الأر�ض هذه النجوم الثابتة والتي، رغم حجمها املهول، تبدو لنا �سغرية كاأنها 

م�سابيح؟ ملاذا هذا العدد الهائل من النجوم الأخرى التي مل ترها عني الب�رش قبل الخرتاع 

احلديث للمنظار؟ ما الفائدة التي يجنيها الإن�سان املوؤمن من اأن كوكب امل�سرتي ميلك 

وؤون على القول باأن حلقات ُزحل واأقماره التي  اأقمارا تتحرك حوله بانتظام؟ هل تتجريّ

اكُت�سفت منذ مدة وجيزة )الن�ض من القرن ال�سابع ع�رش، وهذه التيّوابع اكت�سفها الفلكي 

يني �سنة 1671(، وكانت جمهولة بالن�سبة لكل الب�رش، هي �رشورية لالأر�ض  اليطايل كا�سيّ

ولالإن�سان، وبالتايل للموؤمنني، بحيث اإنه لو مل تو�سع يف مكانها ذاك، ومل تُوؤديّ حركاتها 

اخلراب  ولََلِحق  اقت�ساديات اخلال�ض  عليها، لنهارت كل  ت�سري  التي  القوانني  ح�سب 

ب�سوؤون الأر�ض كلها؟ اأين هو الفيل�سوف الذي يعتقد اأن كل جزء من العامل �رشوري 

تُنتج  اأن  اأقماره �سيمنع الأر�ض من  لالأجزاء الأخرى؟ هل فقدان امل�سرتي لواحدة من 

كل املعادن والأع�ساب واحليوان؟ ومن اأين يتاأتيّى لبع�ض النجوم اأن تختفي، من حني 

401- P. BAYLE, Continuation des pensées divers, in ID, Œuvres divers III, La Haye, Compagnie des 
libraires, 1737, p. 264b. « si les étoiles n’avaient été faites qu’afin d’influer sur la terre et de 
diminuer, en faveur de l’homme, l’obscurité de la nuit, le jeu ne vaudrait pas la chandelle ».
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لالآخر، وتظهر اأخرى دون اأن يتاأثر بها عاملنا؟ هل انطفاء �سمعة يف قاعة الأوبرا، �سيُحدث 

�ض على القت�ساديات النباتية لل�سجرة اإن اقُتلعت منها  خلال يف امل�رشحية؟ هل �سيُ�سويّ

اإىل  الأر�ض حمتاجة  اأن  لي�ض �سحيحا  النتيجة:  الأخرى؟  بالأوراق  �سي�رشيّ  ورقة؟ هل 

كل ما هو موجود يف الكون، وبطريقة غري مبا�رشة فاإن بيار بايل ي�ستنتج اأن العامل ي�سري 

بح�سب قوانني عمياء، ل يفكر يف الإن�سان، والكون مل يخلقه اأي اإله، ولي�ض هناك عناية، 

مه اهلل ل معنى لها بتاتا.  واأن اأ�سطورة الإن�سان الذي كريّ

نحن ل نرى هذا الرتعاب من علم الفلك، ول نلم�ض هذا الفزع من اكت�سافاته 

يبة. اإن الكت�سافات  الباهرة اإليّ عند الالهوتييّني، الذين َينظرون اإليه بعنْي اخلوف والريّ

الفلكية املذهلة يف الفرتة ما بني القرنني ال�سابع والثامن ع�رش، قادت اأحد الالهوتيني 

املخا�سمني لبيار بايل لأن ي�رشخ فزعا ورهبة ما اأحدثه العلم من ثورة يف الذهنيات اأتْت 

الكت�سافات اجلديدة،  الفا�سدة. »كم من  اخلرافية  العتقادات  ال�سنني من  مئات  على 

وكم من التجارب امل�ستحدثة اأر�سيت مل�ساعدة العقل على النفاذ اإىل اأبعد احلدود، والتي 

عملت همجييّة القرون ال�سابقة على طم�ض اأنوارها؟ ومع ذلك، قد يكون هن�ك �سك يف 

م� اإذا ك�ن الدين قد ح�سل على مزاي� كبرية من كل هذه البحوث اجلميلة، واأنه مل 

د العقل على اأن ل يقتنع اإليّ مبا هو وا�سح  يخ�رش بدل اأن يربح �سيئا ما. الريا�سيات تُعويّ

واخليال  العقل  خ  ُيدويّ الفلك  علم  الدين.  مادة  عن  غائبة  اخلا�سية  هذه  بينما  ومتمييّز، 

بالأفكار التي يقدمها لنا حول المتداد الالمتناهي تقريبا للكون، والأحجام ال�سخمة 

ر يف اأن  ، حينما نتفكيّ لالأجرام التي ل نراها اإل ك�رشارة يف ال�سماء. اإن الأر�ض ت�سمحليّ

م�سافات الأجرام حُت�َسب مباليني الأميال، واأن اخلطاأ يف احل�ساب الذي ميكننا اأن نقرتفه 

اأو خم�سة  باأربعة  اأخطاأنا  اأننا  لو  تقريبا كما  �سيكون  اأربعة ماليني ميال،  اأو  ثالثة  مبقدار 

التي حتتلها هذه  املكانة  ما  بالتحديد  ندري  الكون، ل  رحابة  ر يف  نتفكيّ اأقدام. حينما 

الأر�ض. اإنها نقطة؛ اإنها ل �سيء، ورغم ذلك فاإن الدين يدفع لعتبارها كاجلزء الأعظم 

 .»
402 

من الكون، الأكرث حظوة عند اخلالق والوحيدة التي حباها بِنَعِمه واأعاجيبه اخلارقة

402- I. JAQUELOT, préface de la Dissertation sur l’existence de Dieu, La Haye 1697. « L’astronomie 
étourdit la raison et l’imagination, par les idées qu’elle nous donne de l’étendu presqu’infinie de 
l’Univers, de la grandeur démesurée de tant d’Astres, que nous n’apercevons que comme des 
étincelles dans les Cieux. La terre s’évanouit quand on fait réflexion, que la distance des astres 
se compte par des millions de lieux … Quand on pense à cette immensité de l’Univers, on ne 
sait presque plus quelle place cette Terre occupe. C’est un point ; c’est un rien, que la Religion 
néanmoins engage de considérer comme la partie la plus considérable de l’Univers, la plus favorisée 
du Créateur, et la seule qu’il aît honoré de ses grâces et de ses merveilles les plus extraordinaires ». 
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وغرييّ  املوازين  قلب  احلديث  العلم  باأن  لهوتي،  فم  من  �رشيح،  اعرتاف  وهذا 

العقليات وق�سى على الأحكام امل�سبقة، جارفا معها اأ�سطورة حمورييّة الأر�ض وتكرمي 

اآدم ورفعه اإىل مرتبة اأعلى من كل املخلوقات. لكنه مل يعرتف بهذه النتيجة، تراجع 

واحتمى باآخر مالذ له وهو الدين، لهول ما �سينجريّ عنها من نتائج على عقيدته. 

احلقيقة هي اأن الإن�سان كابَد مبفرده من اأجل اأن يفتكيّ من الطبيعة اأ�رشارها، ومل 

 مكانته ال�سحيحة يف هذا الكون، وحينما اأزاح فكرة 
َ
ة عقله لكي َيعي يعتمد اإليّ على قويّ

ة لهذه الآلة. الطبيعة، على اأية حال، ل  ن من معرفة القوانني املُ�سرييّ الإله من دماغه متكيّ

ه، يقول بايل، والكون عبثي لأنه ل يروم املحافظة  ت�ستغل يف �سالح الإن�سان، بل �سديّ

عليه، واإذا كان ثمة اإله خالق، فاإن احلكمة حتتيّم عليه اأن يفعل اأ�سياء متنا�سبة مع غايته، 

لكن العك�ض هو ما نالحظه يف الكون: »لو اأن اهلل اقت�رش على خلق الأ�سياء ال�رشورية 

للجن�ض الب�رشي �سواء بالن�سبة لطعامه، اأو بالن�سبة جلمال امل�سهد، لكان �سدمي قطره 500 

األف فر�سخ اأكرث من كاٍف. اإن �سم�سا اأ�سغر بكثري واأقل بُعدا ن�سبيا عن الأر�ض من تلك 

التي نراها، �سُتَوليّد نف�ض املفاعيل ل�سالح الإن�سان. اأقول نف�ض ال�سيء عن القمر وكل 

اأقرب من الأر�ض.  اأ�سغر، وو�سعها على م�سافة  الأجرام. كان كافيا اعطاوؤها حجما 

فامل�رشح كان �سيتجليّى اأمام اأعيننا بنف�ض العظمة وبنف�ض الرحابة التي يبدو بها لنا اليوم، 

.»
403

وفعالية العنا�رش لن تكون اأقل

)�س�آ�س�آ( 

ر على ح�ل الإن�س�ن الذي اأنزله العلم احلديث من منزلة ابن الإله،  نيت�سه يتح�سيّ

د املخلوق�ت واأكرمه�، اإىل مق�م احليوان. لكن اأ�سطورة علويّ الإن�س�ن ومتكينه  و�سييّ

ه� ك�تبو التوراة  من ال�سي�دة على احليوان هي عقيدة اأنرثبومورفية بدائية، ا�ستمديّ

بت اإىل امل�سيحية والإ�سالم.[ من الأ�س�طري الب�بلية، وعن طريقهم ت�سريّ

 لكن مهما كان م�سدرها فهي واهية قبل اأن تكون متع�سفة. ولقد رديّ اأحد الأطباء 

منذ القرن ال�سابع ع�رش،   ،)”Guillaume Lamy, 1644-1682“ احلاذقني )غليوم لمي

علمية  باأدليّة  وفنيّدها  التوراتية  القولة  هذه  على  الديني  والتطرف  اجلهل  عز  يف  يعني 

. فاتيّهموه بالكفر. 
404

وفل�سفييّة قاهرة

403- P. BAYLE, Continuation des pensées divers, op. cit., p. 269b.
404- G. LAMY, Discours anatomiques, Rouen, chez Jean Lucas, 1675, p. 2.
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الغائية  الأ�سباب  وبتفعيل  الالهوتية،  املنطلقات  هذه  طريق  عن  معناه:  ما  قال 

ي�ستطيع الالهوتييّون اإعطاء تف�سري لكل �سيء، وتاأليف كتب ل حُت�سى واإىل الأبد، لكنها 

تبقى �سعيفة وغري قادرة على اأن حتليّ اأي مع�سلة. اأن يكون الإن�سان يف اأح�سن تقومي، 

م اأنها غاية الطبيعة، وحل امل�ساكل الِعلمية  على اأ�سا�ض كالم اهلل اأو بالنظر اإىل ما يتوهيّ

 يف 
ِ

بالعامل تُلقي  العوي�سة،  املع�سالت  ِلي  ُتْ اأن  الغائية، فهذه، عو�سا  العلل  بت�سدير 

مفارقات ل نهاية لها.

الأ�سباب  ُيق�سي  بحوثه،  جمال  من  الإله  ي�ستبعد  لمي  الت�رشيح  وعامل  الطبيب 

واأبيقور  واأبوقراط  دميوقريط�ض،  اإن  يقول  واحلركة.  املادة  اإىل  اإليّ  يلتجئ  ول  الغيبية، 

واأعداد  وو�سع  �سكل،  اأن  اعتقدوا  لقد  مناق�سا،  طريقا  اتبيّعوا  وغريهم  ولوكري�ض 

 la matière et ses( وحرك�ته�  امل�دة  على  وباإطالق  مبدئيا  تعتمد  الإن�سان،  اأطراف 

ة تعمل بال�رشورة ودون اختيار، كل ما تَْقِدر على فعله.  mouvements(، عن ماديّ

روا هذا  تعريف وا�سح وف�سيح: ل اإله ول مالئكة، ثمة فقط مادة وحركة. وت�سويّ

الكالم كتبه عامل فرن�سي منذ ثالثة قرون، قبل اأن ياأتي داروين واآين�ستاين وداوكين�ض. 

لة من مادة وحركة، لو ا�ستطعنا اأن نرى، مثال، حجم  هذه الآلة ال�سخمة للطبيعة، املُ�َسكَّ

اأن  يجب  الأجزاء  كل  اأن  بو�سوح  لَعِلْمنا  منها،  ن  تتكويّ التي  ات  الذريّ و�سكل وحركة 

ما ُدحرجت على طاولة  اإذا  نَْرَدات  اأن ثالثة  فيها. ومبا  التي توجد  املوا�سع  تكون يف 

تُعطي بال�رشورة واحدا من الأعداد التي تذهب من ثالثة اإىل ثمانية ع�رش، دون اأن تَقدر 

ات البذرة فهي لزوما تُنتج اإن�سانا ما، دون اأن تقدر على  ، كذلك ذريّ على فعل اأكرث اأو اأقليّ

ان�ساء ج�سم من نوع اآخر. 

لة على تلك ال�سورة من خالل �رشورة عمياء  وهكذا فاإن كل اأجزاء اجل�سم ُم�سكيّ

ة )par une aveugle nécessité des mouvements de la matière(، فهي  حلركات املاديّ

رة( لأي غاية؛ لكنها متتلك وظائفها طبقا ل�ستعدادها، وبح�سب  رة )ُم�َسخيّ لي�ست مقديّ

الالهوتي  على  ال�سكالية  هذه  الَتَب�سْت  لقد   .
405

ي�ستخدمها الذي  احليوان  موؤهالت 

اأع�ساء  باأن  عليهم  اعرت�ض  حينما  الفال�سفة  ق�سد  يفهم  ومل   )Lactance( لكتان�ض 

بة بال�سيغة التي يقول بها الفيزيائيون ومل تكن مقررة لأجل غاية  اجل�سم، اإذا كانت مركيّ

ل املادة بحيث تعل من حيوان َي�سمع باأنفه، اأو ي�سميّ بعينيه؟ اإن  �سامية، فلماذا مل تت�سكيّ

.Ibid., p. 21-22 -405
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هذا العرتا�ض، ُيجيب لمي، عبثي كما هو عبثي الت�ساوؤل ملاذا حينما نَُدْحرج ثالث 

اإن  بل  اختيار  م�ساألة  لي�ست  فامل�ساألة  ع�رشين،  اأو  ع�رش  ت�سعة  على  نح�سل  ل  نَْردات 

امل�سادفة هي التي تُخرج عددا دون اآخر. 

اإن ماحكة الالهوتيني ل تُ�سيب الفال�سفة لأنيّ املنهج ال�سحيح هو اأن تُ�سَتقيّ النتائج 

ا ُيخ�سعون  مبا�رشة من مبادئهم، وهم ل ُي�سليّمون اأبدا بوجود عليّة عاقلة تُ�سرييّ الكون، واإمنيّ

ل عاملنا الذي هو  كل �سيء لل�رشورة العمياء، حلركات املادة؛ هم َيرون اأنه حينما تَ�َسكيّ

اأو جزئيات املادة  ات  جزء ب�سيط من الكون، حدثت، ب�سبب الرتتيبات املختلفة للذريّ

مبختلف  احليوانات  من  كبرية  اأعداد   ،)des atomes ou particules de la matière(

اأنواعها؛ بع�سها دون عينني، الأخرى دون فم، البع�ض الآخر دون اأع�ساء تنا�سلية؛ ويف 

كلمة واحدة هناك اأعداد كثرية من هذه الأنواع التي تنُق�سها الأع�ساء ال�رشورية اأو لها 

اأْزَيد، اأو مْتلكها ولكن يف غري الرتتيب الالزم، وهكذا انقر�سْت، �سواء لعدم قدرتها 

ن من التيّنا�سل. اأما الباقي الذي كان ذا تركيبة اأف�سل، فقد  ي اأو لأنها مل تتمكيّ على التغذيّ

ا�ستمريّ وتكاثر ... وبالنهاية �سادت احليوانات الأقوى والأذكى، ومن هنا ن�ستنتج اأن ل 

 .
406

وجود اطالقا لغاية ق�سوى اأو عناية حمكمة ينبغي التفتي�ض عنها يف هذه املبادئ 

ر باأن هذه الأفكار كتبها عامل قبل اأن ياأتي داروين بثالثة قرون، ونحن  اأعود واأكريّ

ُي�سيف  واأن  الأفكار  ن هذه  ُيثميّ اأن  التا�سع ع�رش  القرن  كنيّا نرتقيّب من مفكر عا�ض يف 

على  اقت�رش  لكنه  باأمانة،  يعر�سها  اأن  الأقل  على  اأو  اأخرى  اأ�سياء  ا�ستطاع،  اإن  اإليها، 

الأ�سطورة وعاد بنا القهقرى اإىل تخاريف الأديان.

للدين فعال، ولكن  ُمعار�سة  الأفكار  اإن هذه   غليوم لمي )Lamy( يقول 
ِ

العامل

اأطروحات املتدييّنني ل تقل عنها معار�سة للدين، ف�سال عن اأنها منافية للعقل. فاإذا اأخذنا 

اأطروحة »اإنا خلقنا الن�سان يف اأح�سن تقومي« القراآنية ومثيالتها يف التوراة، والتي كان 

قد عربيّ عنها جالينو�ض يف بع�ض موؤلفاته، وو�سعناها على حمك العقل �سنالحظ اأنها 

ن عددا كبريا من ال�ستتباعات اخلاطئة. وهي من وجهة نظر لهوتية غري مطابقة  تت�سميّ

للفكرة ال�سامية عن الإله، والذي يبدو اأن قدرته ا�سُتنفذت يف �سنع هذا الكائن الذي 

ي�سكو تكوينه عددا كبريا من النقائ�ض. 

406- Ibid., 24.
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يجب التفكري يف الطبيعة عموما من منظور العلل الفيزيائية املحايثة وتفادي ال�ستنتاج 

عن طريق العلل الغائية. كذلك اأي�سا فاإن التفكري يف اأع�ساء ج�سم الإن�سان بالعلل الغائية 

�سيدخلنا يف متاهات ل ميكن اخلروج منها. فجالينو�ض والتوراة والقراآن يتحدثون عن 

الإن�سان يف احلالة التي هو عليها الآن دون الرجوع اإىل القرون الغابرة التي خرج فيها 

الو�سيلة حتى  اأن ميلك  الإن�سان دون  مريّ على  الزمن  َكْم من  الطبيعة.  اأيدي  عاريا من 

باب )se défendre des mouches(؟ كم من القرون انق�ست  للدفاع عن نف�سه �سد الذيّ

اإىل م�ستوى احليوانات يف حالة ولدتها؟  واأ�سلحة، لكي ي�سل  اأن ي�سنع مالب�ض  قبل 

اأتع�ض  اأ�سلحته،  ب�سبب  اأمل ي�سبح،  �سنني متوا�سلة،  لعدة  اكت�سبها  التي  الرباعة  وبكل 

من احليوانات؟ اإذا �سليّمنا باأن اهلل هو الذي خلق الإن�سان فاإن نقائ�ض طبيعته التي اأثبتها 

علم الت�رشيح تتيّهمه، اأما اإذا عزوناها كلها اإىل املادة فاإن النقائ�ض تد لها تف�سريا عقالنيا 

مقبول. اأنا اأزعم، يقول لمي، اأن الإن�سان فيه عيوب تكوينييّة كبرية، واأنه كان بالإمكان 

اأن تكون له خا�سييّات يعدمها الآن، وبالتايل فاإن الإن�سان »ك�ن ب�إمك�نه اأن يكون اأف�سل 

«. اإن هذه اجلراأة التي ُيبديها عامل عا�ض يف ع�رش حماكم 
407

)il pouvait être mieux(

ية. التفتي�ض املظلمة ل جندها عند فيل�سوف عا�ض يف ع�رش التنوير واحلريّ

والعامل لمي ُم�رشيّ ول يتزحزح عن راأيه: نعم الإن�سان غري كامل يف تركيبه، وهو 

لي�ض يف اأح�سن تقومي، لأنه ُيعَدم كثري من اخلوا�ض التي كان باإمكانه احل�سول عليها لو 

كانت �سناعته �سادرة من عقل مدبيّر: »اأعيدها، واأجروؤ القول باأن الإن�سان �سيكون اأكرث 

اكتمال لو ا�ستطاع اأن يطري مثل الطيور، اأن ي�سبح مثل الأ�سماك، اأن يجري مثل الأيل، 

.»
408

اأن يهاجم ويدافع عن نف�سه بقواه الذاتية، مثل الأ�سود والثريان

ع غيوم النيت�سوية   لمي �ساحلة اإىل اليوم وميكنها اأن تُق�سيّ
ِ

اأنا اأرى اأن ن�سيحة العامل

التي تلبيّدت فوق العقول وبََنْت جمدها على معاداة العلم والعقالنية: »اإنني اأنِزل هذه 

املالحظة لي�ض فقط لأنها جميلة وجديدة لكن لكي اأجعلكم تتخذون قرارا �ست�سكروين 

عليه طوال حياتكم. التزموا دائما بفح�ض الأ�سياء باأق�سى ما تقدرون عليه، وبالعتماد 

تُ�سييّعوا  ل  الُكتيّاب.  يف  اخلرايف  العتقاد  هذا  اأذهانكم  عن  انزعوا  اأنف�سكم.  على 

جهدكم لتربير اأخطائهم ... احرتزوا من الأفكار اإذا ما تعليّقت مبجال الواقع، و�سعوها 

407- Ibid., p. 161.
408- G. LAMY, Cours, Ibid., p. 131.



169

على حمك التجربة. املظاهر دائما خادعة؛ حينما نُدقيّق يف الأ�سياء املُ�َسليّم بها عامليا جند 

.»
409

فيها الكثري من الأخطاء

 )�س�آ�س�آ(

اأفك�ره ب�سهولة: جيني�لوجي�   على امل�ستوى الفل�سفي البحت ميكن حتطيم 

َت�ستمديّ منه �سيئ� غري الق�سوة  اأن  الأخالق هو كت�ب �سرير ولاأخالقي، غري ق�بل 

اإىل   )Hermann Türck 1856-1933( تورك  مع��سره هريم�ن  ن  تفطيّ وقد  واجلنون. 

�ه عدو احلكمة، “اأنتيزوفري )Antisopher(”، “نبييّ  ة: �سميّ هذا الأمر وانتقَده ب�سديّ

ية لأن نقد نيت�سه يف تلك  ى له فعل ذلك بحريّ ال�سيط�ن وحمرتف الكذب”. وقد ت�سنيّ

ني،  تقدي�سيّ ُمريدين  بعد حلق�ت  ل  َتت�سكيّ ومل  الهرطقة مبك�ن،  من  يكن  مل  الفرتة 

وجمعي�ت ُمن�فحني �سر�سني.[

 بخالف ماك�ض �سترينر )Stirner( الذي اأنتج عمال واحدا، بَلَور فيه تعاليمه الفردانية 

د �سد كل  الأنانية، فاإن نيت�سه، يقول تورك، األيّف �سل�سلة من الأعمال حت�ضيّ على التمريّ

. مثل �سترينر فاإن نيت�سه يرف�ض 
410

القوانني، وتدعو اإىل اأب�سع اأنواع الطغيان والفو�سوية

كل واجبات الإن�سان تاه اأمثاله، ل بل اإنه مقتنع باأن املحبيّة، واحرتام الآخرين، والعمل 

اخلرييّ لي�ست اإليّ دليل �سعف. الأخالق اليهودية امل�سيحية، التي تاأمر مبحبة القريب، هي 

ال�سييّد الر�ستقراطي الذي يخرتق كل احلدود، ل يعرتف  اأخالق عبيد، على خالف 

باأي �رشيعة اأو قانون، ويتيّبع فقط نَزوته. ولقد ابتدع نيت�سه لو�سف هذه النزوة الذاتية 

عبارة مهيبة “غريزة احلرية )Instinkt der Freiheit(” واإرادة القوة. لكن احلرية التي 

َيعنيها نيت�سه، هي حرية اأن تفعل ما ت�ساء، دون اأدنى اعتبار لالآخرين، اأي حرية َمبنية 

على نزوة ذاتية خال�سة، ل ميكن اأن حُتدَّ حتى باخلوف من العقاب املنا�سب، يف حالة 

خرق القانون واقرتاف جرمية.

والعدالة،  القانون،  يحتقر  الذي  الإن�سان  ذاك  املجرم،  يف  ُيْكرِبُ  نيت�سه  فعال، 

. يف ما ور�ء 
411

)den Egoisten par excellence( والرحمة، اأي الإن�سان الأناين بامتياز

409- Ibid., p. 85.
410- H. TÜRCK, Der geniale Mensch, 9. Auf. Berlin 1918, p. 291.

411- هريمان تورك، الإن�س�ن العبقري، م. �ض، �ض، 292.
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َيْقلبوا  اإن حُمامييّي املجرم لي�سوا على درجة عالية من التيّفنيّ لكي  �خلري و�ل�شر يقول 

ذهنية  بتجربة  يقوم  تورك   .
412

فاعله ل�سالح  جميل  فعل  اإىل  الفظيع  الجرامي  الفعل 

يقول:  الب�رشي.  باأب�سط معايري الجتماع  التعاليم وا�ستهتارها  ُيبنييّ وح�سية هذه  لكي 

روا، على اأ�سا�ض هذه الأ�ْسُطر، ُمرافَعة حُماٍم على هذا النحو: »ح�رشة القا�سي،  ت�سويّ

اإن املُتيَّهم اعرتف باأنه اقرتف جرمية القتل: لكن اأطلب من ح�رشتكم اأن تعتربوا كم هي 

جميلة فظاعة جرميته. وِمْن �َسغفه الهائل باجلرمية كما يقول نيت�سه العظيم، “ كانت نف�سه 

413” قام بخطف طفل واأخذه اإىل مكان 
ني! �سا لغْبطة ال�سكيّ تبتغي دًما ... لقد كان ُمتعطيّ

معزول، ثم قتله ببطء بعد اأن اأذاقه عذابا رائعا ... دون �سفقة قام بهذا العمل. َكم عزما 

وكم رباطة جاأ�ض يربزان من هنا! َمن الذي �سيكون غري قادر على تقليده بكل �سهولة؟ 

ل النتحار على عدم اإحلاق هذه املعاناة الرهيبة مبخلوق �سعيف؟ اأيها  من الذي ل يف�سيّ

ل  ريته، وكذلك اأتو�سيّ نوا عزمية هذا الرجل وبَ�سِ اكم، اأن تُثميّ ال�سادة املحلفون، اأنا اأترجيّ

.»
414

اإليكم اأن تعتربوا ما كان �سيقدر عليه من اإجناز، لو اأنه اعتلى العر�ض

ل اجلرائم  على هذه ال�ساكلة يجب على كل حماٍم فنيّان، كما ي�سفه نيت�سه، اأن ُيحويّ

الأكرث فظاعة ل�سالح فاعلها. اأن يكون هذا الأمر لي�ض مبالغا فيه، يقول تورك، اأن يكون 

اأمل  نيت�سه وبعباراته، يظهر من خالل كالمه هو.  هذا املحامي يتكليّم على ل�سان حال 

الرجال  )اقراأوها  الداجنة  احليوانات  رقيّة  اأن  »يبدو  الأخالق:  جيني�لوجي�  يف  يقل 

اأييّ حديّ  اإىل  ِله،  مَتَثُّ من  بالنفور  َي�سعر  رياءها  بالأحرى  اأو  نحن(،  اقراأوها  املعا�رشين، 

ل عن�رشا  لة عند الإن�سانية البدائية، وكيف كانت تُ�سكيّ كانت الق�سوة هي الت�سلية املُف�سيّ

يف كليّ ملذاتها تقريبا، ومن جهة اأخرى كم تبدو حاجتها للق�سوة �ساذجة وبريئة، وكم 

يبدو اخلبث املجاين لديها �سفة عادية من �سفات الإن�سان، اأي �سيئا ميكن لل�سمري اأن 

 .»
415

يقبله عن طيب خاطر

412- نيت�سه، ما ور�ء �خلري و�ل�شر، § 110، �ض، 110.

413- نيت�سه، هكذا تكلم زراد�ست، »عن املجرم ال�ساحب«، �ض، 82.

414- تورك، الإن�س�ن العبقري، م. �ض، �ض، 292.

415- نيت�سه، جيني�لوجي� الأخالق، م. �ض، I، § 6. �ض، 57. يف ترجمة امل�سكيني نقراأ: »هذا اأمر، كما يبدو يل، ياأباه 
ْرُف، بل اأكرث من ذلك ياأباه رياء احليوانات املنزلييّة الأليفة )اأعني الإن�سان احلديث، اأعني نحن(، يف امل�ساعدة  الظيّ

ة عن اأن نتمثيّل اإىل اأييّ حديّ كانت الق�ساوة بهجة العر�ض الكربى لالإن�سانية البدائية، اأجل باعتبارها ما ت�سنع  بكل قويّ

منه كل مباهجها تقريبا؛ ومن جهة اأخرى، كم تبدو �ساذجة، كم بريئة حاجتها اإىل الق�ساوة«. �ض، 92.
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وتاأكيدا لهذا النزعة الوح�سية، ي�سيف نيت�سه »مل يكن مكنا منذ اأمد لي�ض ببعيد، اأن 

نتخييّل زفافا اأمريييّا ول حفلة �سعبييّة رفيعة امل�ستوى، يغيب عنها الإعدام اأو التعذيب اأو 

الإعدام حرقا، كما اأنه مل يكن مكنا وجود اأية اأ�رشة مهما قل مظهرها الأر�ستقراطي يف 

غياب خملوقات مُياَر�ض عليها اأفرادها اخُلبث والق�سوة ال�ساخرة ... روؤية الآخر ُيعاين 

.»
416

تُنع�سنا، واإيالمه ُينع�سنا اأكرث

 ،)die sittliche Borniertheit( د الن�سداد الأخالقي تعليق تورك: نيت�سه اإذن مُيجيّ

ويجعل منه الأخالق الأ�سيلة لل�سييّد، واأنا اأقول املجرم )Verbrecher(، التي هي يف 

ر  ر اأخالق الإن�سان العادل وال�سالح، ت�سويّ تعار�ض مع اأخالق امل�سيحية، اأو مع ت�سويّ

.
417

اأطلق عليه، ب�سبيل التحقري، ا�سم: اأخالق العبيد اليهودية امل�سيحية

العقل،  لأن  الفكر،  وان�سداد  العقل،  انغالق  ياأتي  الأخالقي  الن�سداد  بعد  لكن 

واحلقيقة، والعلم )Vernunft, Wahrheit und Wissenschaft( بالن�سبة لنيت�سه، اإن هي 

اإليّ نزوات جنونييّة، قيود مفرو�سة على الذات، يجب اأن تخلع من العر�ض، ويو�سع 

مكانها، الالعقل، الكذب، الغباء. وقد اأعرب عن ذلك بقوله: »ل يزال اإمياننا بالعلم 

رو الوقت  اأي�سا ُمفكيّ َمبنييّا على اعتقاد ميتافيزيقي )metaphysischer Glaube(، نحن 

اأي�سا ن�ستمديّ �ُسعلتنا  احلا�رش الذين نبحُث عن املعرفة، ومناه�سو امليتافيزيقيني، نحن 

التي كانت  اآلف ال�سنني، من هذه امل�سيحية  اأ�سعلها اعتقاد ُعمره  التي  النار  من تلك 

اأي�سا عقيدة اأفالطون والقائلة باأن الربيّ هو احلقيقة واأن احلقيقة ربيّانية. ولكن ماذا لو اأن 

الإميان بهذه العقيدة �سار َيَتناق�ض ومل يعد اأي �سيء يبدو ربيّانيا ما عدا اخلطاأ وال�سالل 

 «. يف راأي تورك، ما كتبه نيت�سه هو التعبري الأكرث ف�ساحة عن كراهية كل 
418

والكذب؟

.
419

ه بها عدويّ الفل�سفة حقيقة وكل حكمة ميكن اأن يتفويّ

ر عر�سا اأمريييّا واحتفال �سعبييّا من  416- ن. م، �ض، 57. ترجمة امل�سكيني: »مل يكن املرء، منذ اأمد لي�ض ببعيد، ليت�سويّ
ة بيت نبيل من غري كائن، عليه ميكن  الطراز الرفيع من دون اإعدامات وعذابات اأو �سيئا من املوت، كما مل يكن ثميّ

ه ومزاحه الفظيّ ... اأن نرى اأملا هو اأمر مينح الراحة، اأما اأن نوؤمل، فذلك اأروح  للمرء دومنا حرج اأن ي�سبيّ �رشيّ

للنف�ض اأكرث فاأكرث ... دومنا ق�ساوة ل يكون عر�ض: كذا يعليّمنا التاريخ الأقدم والأطول لالإن�سان اأنيّ يف العقاب 

اأي�سا قدًرا كبريا من الحتفال«. �ض، 93.

417- تورك، الإن�س�ن العبقري، م. �س، �س، 393.

418- جيني�لوجي� الأخالق، III، § 24، �ض، 133.

419- تورك، الإن�س�ن العبقري، م. �ض، �ض، 294.
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اأن يكون نيت�سه راف�سا للعقل واحلقيقة، بغر�ض متجيد اأنانييّته واعتباطه ال�سخ�سي، 

، اأن  وان�سداده الأخالقي، فاإن كالمه هو ال�ساهد عليه، حني يقول اإنيّه »دليل طبع قوييّ

ة م�سادة«، يعني األ ُي�سغى لأي عقل اأو  يتيّخذ القرار باأن تُ�سديّ الآذان اأمام اأف�سل حجيّ

.»
420

)Wille zur Dummheit( ل »اإرادة الغب�ء حقيقة، واأن يف�سيّ

دليل  واأي  حجة  اأية  ي�سمع  ل  واأن  يرى  ل  اأن  على  الإ�رشار  الأناين،  الغباء  اإذن 

ح  وا�سح اأمامه، لأن ال�سماع والروؤيا، تنت�سب �سديّ م�ساحله الأنانية، ولذلك فهو ير�سيّ

الغباء ك�سفة مييّزة من �سفات الإن�سان الأعلى. ومبا اأن الِعلم مبني على العقل واحلقيقة، 

َي�سجنه  الفو�سوي، يحديّ من حركته،  يت�سارب مع خياره  العلم  به؛  ُيطاح  اأن  فيجب 

 ، يف قوانينه اخلالدة، وي�سعه اأمام حمدودييّته يف الكون الالمتناهي. لكنه هو، كاأناينيّ

باأنه تابع، يريد اأن  يته ومركزه، ل يريد اأن ي�سعر  كوحيد جن�سه، ل يريد اأن يفقد اأهميّ

يكون اهلل. ولذلك فهو يتاأمل �سديد الأمل من و�سعييّته، وميتنع عن الإقرار باأن كوكب 

لالأناين  وبالن�سبة  اإليه،  بالن�سبة  الالنهائي.  الف�ساء  يف  غبار  ذرة  اإليّ  لي�ض  كله  الأر�ض 

عموما، الأر�ض يجب اأن تكون �ساكنة يف و�سط العامل، وهو يريد اأن يكون مركز هذه 

 .
421

)Fort mit der modernen Astronomie( الأر�ض، بعيدا عن علم الفلك احلديث

فعال، بالن�سبة لنيت�سه، نظام كوبرنيكو�ض كان كارثة على الإن�سان: »األي�ض ميل الإن�سان 

؟ ... كل  اإىل غنب نف�سه، األي�ست اإرادة الغنب لديه، منذ كوبرنيك، يف ت�ساعد م�ستمريّ

العلوم، الطبيعية منها اأو غري الطبيعية ... تعمل اليوم على تدمري الحرتام القدمي الذي 

.»
422

يكنيّه الإن�سان لنف�سه

كما اأن ماك�ض �سترينر ينكر كل اأخالق وكل حقيقة، هكذا نيت�سه، يرى يف �سعار 

.»
423

ا�سني اأعلى تعبري ملا يفهم بـ“حرية الفكر”: »ل �سيء حقيقي، كل �سيء مباح احل�سيّ

الفعل  ميدان  فقط يف  لي�ض  تورك.  يقول  كما  اأخرى،  مناطق  اإىل  الت�سويه  ومَيتديّ 

والفكر، واإمنا اأي�سا يف ميدان اجلمالييّات، حيث ي�سحب نيت�سه اعتباطيته ونزواته على 

ف كانط اجلمال على اأنه ما  اأ�سا�ض اأنها هي املبداأ الوحيد لتقييم العمل الفني. لقد عريّ

420- نيت�سه، ما ور�ء �خلري و�ل�شر، § 107، �ض، 110.

421- تورك، الإن�س�ن العبقري، م. �ض، �ض، 294.

422- نيت�سه، جيني�لوجي� الأخالق، م. �ض، III، § 25، �ض، 136. 

423- جيني�لوجي� الأخالق، �ض، 132.
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اأن ما هو  نيت�سه يرى  فاإن  نفعييّة �سخ�سية، لكن على عك�ض هذا  يعجب عموما ودون 

جميل هو فقط ما يقرره هو، ما يريد اأن يعتربه كذلك، وما يخدم اإح�سا�سه ال�سخ�سي.

فهو ي�سخر من اأولئك الذين و�سلت بهم احلماقة اإىل حد العتقاد باأن الفنان يعجبه 

اجلمال  لتعريفه   )Stendhal( �ستاندال  امتدح  وقد  املثايل،  النموذج  فقط  منوذجه  يف 

على اأنه »وعد بال�سعادة«، باللذة. ولكن هذه اللذة ميكن اأن تتمثل بالن�سبة لالأناين، اإن 

كان فنيّانا، يف َجْرِف مبادئ الفنيّ و�َسْحل كل قواعد ال�ستيطيقا، وبالتايل ُجرح ال�سعور 

اأناين  اأنني  باجلمال، عن طريق ما هو قبيح وُم�سني. فعال، ل�سان حال نيت�سه يقول: مبا 

فال مانع لدييّ من التمتيّع ببدن امراأة اأخرى وتعذيبها نف�سييّا. فالفن هو قدرة ذاتية، نابعة 

الرغبات  التجارب الأ�سلية والقوية ومن  ناتة عن جمموعة من  من »تربة �سخ�سية 

«. وهكذا فاإن النزوات الذاتية والفو�سوية، 
424

واملفاجاآت والفتتان يف ميدان اجلمال

.
425

وانتهاك كل القوانني الطبيعية دخلت هي اأي�سا اإىل ملكة الفنيّ

احلرية  غريزة  هي  نيت�سه،  راأي  على  الإن�سان،  يف  الأقدم  الغريزة  اأ�سا�ض  اإن 

يريده  ما  لفعل  لها  حدود  ل  ية  بحريّ التمتيّع  يف  الرغبة  اأي   ،)Instinkt der Freiheit(
ال�سخ�ض، بعبارة اأخرى العتباط الأق�سى. وقد اأطلق عليها ا�سم: “اإرادة القوة”، اأي 

ة على �سحاياهم، كما عر�سها ب�سكل مذهل د�ستويوف�سكي يف مقطع  �سعور اجُلناة بالقويّ

رات من بيت الأموات”، وهي اأنانية ل حدود لها، وح�سية ل ميكن اأن تُر�سيها  من “مذكيّ

. ُكليّما كانت عملية التعذيب 
يّ

متاما اإل مار�سة الق�سوة على ج�سد ما، وتدمري كائن حي

وح�سية، واملعاناة التي ُيلحقها املجرم ب�سحييّته �سديدة، كلما زادت درجة متعته وت�ساعد 

تلذذه. اإذا كانت هذه النزعة الفظيعة، “اإرادة القوة”، غري قادرة على اأن تُفرغ �سحنتها 

نيت�سه؛  الداخل، ح�سب  تفرغ يف  �سوف  ق�رشا،  وقمعها  اإيقافها  يتميّ  اخلارج، ومل  يف 

يف هذه احلال فاإن ال�سخ�ض �سيبحث عن تلبية رغبته اجلاحمة يف الوح�سية من خالل 

، اأو تاأنيب ال�سمري 
يّ

يه نيت�سه ال�سمري ال�سقي تعنيف نف�سه، تعذيب �سمريه، وهذا ما ي�سميّ

. فال بد على اأية حال اأن مُيار�ض املرء ق�سوته، اأن يجد 
426

)das schlechte Gewissen(

 ،)der Misosophe( احلكمة  عدو  ح�سب  الأعمال،  هذه  وح�سيته،  فيه  ي�رشيّح  منفذا 

تَنتِمي اإىل احلياة الأ�سيلة، القدمية منها اأو احلديثة. 

424- نيت�سه، جيني�لوجي� الأخالق، II، § 6، �ض، 93. 

425- تورك، الإن�س�ن العبقري، م. �ض، �ض، 295.
426- تورك، ن. م، �ض، 296.
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لقيود خارجية،  نتاج  لنيت�سه هو  بالن�سبة  بالذنب،  ال�سعور  اأو  ال�سمري،  تاأنيب  اإنيّ 

الوقت  يف  ن�ساأ  ال�سعور  هذا  اأن  يعتقد  فهو   .
يّ

ي وَمَر�سِ للطبيعة،  م�ساد  �سيء  وبالتايل 

الذي كان فيه ق�سط من الب�رشية خا�سعا ل�سغط تنظيمات �سيا�سية، مل يعد مكنا لالإن�سانية 

الن�سوة  م�ساعر  يف  الدمار،  يف  ال�سديد  وابتهاجها  الفظيعة،  „فرحتها  علنا  متار�ض  اأن 

. نيت�سه يقول: »اأعترب ال�سعور ب�لذنب مر�سا خطريا كان ل بديّ اأن 
بالن�رش والق�سوة“427

لت التي مريّ بها،  ل الأكرث جذرييّة من كليّ التحويّ ُي�ساب به الإن�سان حتت تاأثري ذلك التحويّ

لم. ومثل حيوانات مائية  ل الذي حدث مليّا وجد نف�سه ُمقييّدا بُغليّ املجتمع وال�سيّ التحويّ

التي اعتادت  الن�سف حيوانات  فاإن  اأو الهالك،  ية  الربيّ التكييّف مع احلياة  ُمرغمة على 

�سة وعلى احلرب والتيّجوال واملغامرات قد وجدت فجاأة كل  املتوحيّ كثريا على احلياة 

 .»
428

لة عن العمل غرائزها معطيّ

باتها! ولكنها كانت تد �سعوبة،  تلك الغرائز القدمية »مل تََتخليّ دفعة واحدة عن متطليّ

واأحيانا ا�ستحالة يف تلبيتها، ال�سيء الذي اأرغمها على البحث عن تلبية جديدة وخفيفة. 

كل الغرائز التي ل تتحرر اإىل اخلارج، اأي التي ل تتميّ تلبيتها، تعود اإىل الداخل، وهذا 

يه ا�ستبطان الإن�سان: بهذه الطريقة ينمو فيه ما �سنطلق عليه لحقا ا�سم النف�ض.  ما اأ�سميّ

ومليّا  غرائزه،  فيه  يكبُت  يكن  مل  لأنه  �سئيال  حييّزا  ي�سغل  الداخلي  الإن�سان  عامل  كان 

م ب�سكل كبري. لقد اأفلحت احل�سون ال�سخمة التي  عيقت تلبيتها كرُب هذا العامل وت�سخيّ
ُ
اأ

�سييّدها النظام الجتماعي ليحمي نف�سه من غرائز احلرية القدمية يجب اأن ن�سع العقاب 

احلر  �ض،  املتوحيّ الإن�سان  غرائز  كل  جعل  يف  اأفلحْت  هذه  الدفاع  و�سائل  طليعة  يف 

ة  ولذيّ والق�سوة  العداوة  غرائز  انقلبت  وهكذا  نف�سه.  الإن�سان  �سد  تنقلب  ال،  واجلويّ

الإن�سان، عقب  هذا  اأ�سبح  بالذنب.  ال�سعور  اأ�سل  هو  وهذا  �ساحبها،  �سد  القمع، 

�سعف مقاومته وقليّة اأعدائه اخلارجييّني، وبعد اأن اأ�سبح ُمقييّدا ب�رشعية العادات، اأ�سبح 

قه احلزن واجلزع وي�سطهد نف�سه وُي�سنيها وُيرعبها وَيذليّها. هذا احليوان الذي نريد  يتمزيّ

نه والذي ي�سطدم حديّ ُجرح نف�سه بق�سبان قف�سه، هذا املخلوق الذي ُي�سنيه  اأن نُدجيّ

للمغامرة، حديقة من  فيها ميدانا  اإليها لأنه قد يجد  ال�سحراء ف�سار يحنيّ  حرمانه من 

العذاب، بلدة خطرة غام�سة، هذا الأحمق، هذا الأ�سري ذو الطموحات البائ�سة، هو َمن 

427- تدون هذه الفظاعات يف الفقرة 11، من املبحث الأول من جينالوجيا الأخالق، �ض، 23 25.

428- جيني�لوجي� الأخالق، II، § 16، �ض، 72. 
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ابتَكَر ال�سعور بالذنب. وهكذا متيّت اإ�ساعة هذا املر�ض اخلطري واملزعج الذي مل تُ�سف 

منه الإن�سانية حتى الآن، ول يزال الإن�سان يعاين من الإن�سان، ل يزال هو مر�ض نف�سه. 

اأو�ساع  وقوع يف  تبعها  قفزة  عاقبة  احليواين،  املا�سي  مع  العنيفة  القطيعة  عاقبة  هذه 

اإعالٍن للحرب �سد الغرائز القدمية التي  جديدة، و�سط �رشوط وجود جديدة، و�سط 

.»
429

ل قوة الإن�سان وفرحته ومزاجه املرهوب اجلانب كانت حتى الآن ت�سكيّ

اإن تف�سري نيت�سه لل�سعور بالذنب كنتاٍج لَكْبت غريزة الوح�سية والتدمري، وحتويلها 

كل  “َقلِب  عن  الثابتة  فكرته  اأن  على  تورك،  يقول  �سافيا،  دليال  تُوفيّر  الداخل،  اإىل 

القيم”، واقتالع كل امل�ساعر الرقيقة من قلب الإن�سان، وجميع النب�سات الجتماعية 

 auf der Grundlage( مري�سة  روح  هو  اأ�سا�سه   ، خُمتليّ ذهن  من  نابعة  والإيثارية، 

الالاأخالقية،  املر�سية،  النزعة  كليّما كانت  اأنه  . ذلك 
430

)krankhafter Seelenstörung

ل�ساحبها؛  اأملا وعذابات  �سبيّبت  كلما  الواقع،  تفعيلها يف  يتميّ  الجرامية حا�رشة، ومل 

تت�سدى  حني  اخلارجي  وداخلي؛  خارجي  الأقل،  على  دافعان  هذا،  التحقق  ولعدم 

انية لنزعة الإجرامي للتدمري؛ الداخلي، هو املقاومة املتاأتية من نزعة اخلري ومن  ة بريّ قويّ

ة  الدوافع الأخالقية الذاتية التي ما زالت فاعلة يف الفرد. كل عدم ا�ستجابة لنزعة ُمِلحيّ

توليّد اأمَلًا، وكل نَْبذ لرغبة جاحمة، تبدو للفرد املَْعِني على اأنها مار�سة ق�سوة من جانبه 

اأقوى،  الدافع  كان  كلما  اأكرب،  تبدو  والق�سوة  الرغبة.  حتقيق  اأو  الدافع  اإ�سباع  تعوق 

نت من ذهن الفرد وطغت عليه.  ة الرغبة اأكرث حما�سا، كليّما متكيّ و�سديّ

غرائزه  تكون  الذي  وال�سخ�ض  ال�سعيفة،  الأخالقية  الذهنية  ذو  فالإن�سان 

رة ب�سكل كامل، �سيجد نف�سه بني  اأخالقية، غري متطويّ الأخالقية، باملقارنة مع نزعاته الاليّ

قرين مفارقة: اإما النهيار التام اأمام �رشاع امل�ساعر هذا، اأو على الأقل َجْعُل احلفاظ على 

الطابع الأخالقي �سعبا وموؤملا. بالن�سبة لهذا الإن�سان، �سواء تعليّق الأمر بالقوة اخلارجية 

التي تُقييّد اعتباطيته املر�سييّة، اأو باملقاومة الداخلية لغرائزه الأخالقية املوروثة �سد لذة 

التدمري، �سيبدو له كل ذلك يف غاية الق�سوة. ففي احلالة الأوىل، �ستبدو له التقييدات 

الجتماعية مبثابة فح�ض ومراقبة خارجية لغرائزه التع�سفية و�سوابط قا�سية متنع “اإرادة 

ة” التدمريية من النفراط؛ ويف احلالة الثانية، تبدو له كق�سوة �سد نف�سه، كعذاب  القويّ

ك وُزهد.  ذاتي، كاإذلل للنف�ض، ومتزيق للذات، كَتن�سيّ

429- ن. م، �ض، 72 73.
430- تورك، م. �ض، �ض، 292.
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الإلزامات  من  يهرب  الأخالقي  الوازع  فيه  انطفاأ  الذي  الإن�سان  اأن  هي  النتيجة 

اخلارجية التي يفر�سها عليه املجتمع بتفادي الإن�سان، ومبا اأن هذه احلدود تبدو له مثلة 

الب�رشية جمعاء  النظام، على  يحقد على  املجتمع،  يكره  فهو  اإزاءه،  املجتمع  لق�سوة 

 .431
)die Menschen hassen(

لكن �سبط النف�ض الداخلي، على العك�ض من ذلك، واملقاومة التي تبديها الدوافع 

ة،  الأخالقية الفطرية واملكت�سبة �سد اإر�ساء الغرائز الالاأخالقية العتباطية اأو اإرادة القويّ

ترافقها، من جهة، رغبة يف حترر اأ�رشع واأكرث عنفا من هذا العذاب الذاتي، ويف �سبيل 

 durch( ر عن طريق النتحار اخلروج من ال�رشاع الداخلي الرهيب، فهو يختار التحريّ

 .
432

)Selbstmord

ويف هذا ال�ساأن فاإن تورك ل يتجنى على نيت�سه، لأن الرجل نف�سه يقول ذلك يف ما 

ور�ء �خلري و�ل�شر: »اأن فكرة النتحار هي و�سيلة تَعزية قوية: بها ُيجهز املرء جييّدا على 

 .»
433

تعب بع�ض الليايل

ومن جهة اأخرى، يوا�سل تورك، فاإن ال�سوابط الداخلية تثري الرغبة يف ت�سوية عن 

طريق �سحق النوازع الأخالقية الفطرية واملكت�سبة التي تُعرقل تلبية الغرائز الالاإن�سانية، 

والتي ل تزال متغليّبة ما دامت العادات الأخالقية حُماَفظ عليها ب�سق الأنف�ض. ولتحقيق 

هذه الغاية، فاإن املَُعَذب، مع كل احل�سافة التي ميكن اأن يتحليّى بها اأحيانا يف مثل هذه 

احلالت املتيّ�سمة بال�سطراب العقلي، ي�سعى اإىل تربير نوازعه غري الأخالقية والجرامية 

والالاإن�سانية، باعتبارها كحق طبيعي للفرد يف مواجهة املجتمع، يف حني اأنه، من ناحية 

اأخرى، ي�سعى اإىل اإلقاء كل الزدراء على ما يناق�سها، اأي الدوافع الأخالقية الرحيمة، 

التي ترتكز، يف راأيه، على عجز وجنب اأو جمرد خيالت. 

)ط�آط�آ(

ف  ُيوظيّ واأن  عقالين  حج�ج  اأدوات  من  جعبته  يف  م�  كل  نيت�سه  ي�ستخدم  اأن   

اأنواع  كل  غ  وي�سويّ الأخالقي  النحراف  ُيربيّر  لكي  خط�بي  زخم  من  ميلكه  م�  كل 

الإجرام، فهذا يدخل يف ب�ب املر�س العقلي، اأو م� اأ�سم�ه تورك: اجلنون املمنهج.[

431- ن. م، �ض، 299.
432- ن. م، ن. �ض.

433- نيت�سه، م� وراء اخلري وال�سر، اأفوريزم� 157، �ض، 120.



177

Heinrich Schüle 1840-( �ُسولَه  هايرني�ض  اأملاين،  نف�ض  بعامل  تورك  وي�ست�سهد 

النف�سانيني:  املر�سى  ببع�ض  احتكاكه  خالل  من  الظاهرة  هذه  در�ض  الذي   ،)1916

يف  ن�سبي  متا�سك  بني  توليفا  النف�سي  للمري�ض  التفكري  هذا  �سكل  يف  نرى  »عموما 

امل�ساعر  يف  ه  ت�سويّ مع  وال�ستنتاجات،  الأحكام  ت�سكيل  يف  ة  وقويّ الأفكار،  ت�سل�سل 

ويف غريزة احلياة )Triebleben(«. اإن هذا التوليف قد يحدث بالتزامن اأو قد يحدث 

على التوايل، اأي بطريقة تتاأثر فيها الوظيفة املنطقية بال�سطراب ال�سائد يف النزعات 

اأجنزته  ما  لتربير  نف�سية،  دوافع  يف  ِرَداء،  كمجرد  بعدييّا،  ما  لة،  ُمَف�سيّ وهي  وامل�ساعر، 

 die( سابقا الدوافع الع�سوية ب�سكل م�ستقل. هذا هو الوهم احلقيقي للنقد الأخالقي�

eigentliche Illusion der sittlichen Kritik(، الذي ُيف�سده دافع ع�سوي منحرف؛ 

مة )ع�سوية(  بعبارة نف�سانية: حتوير واإف�ساد الن�ساط املنطقي من ِقَبل التاأثري الطاغي ملقديّ

.
434

)krankhaften )organischen( Prämisse( َمر�سييّة

حُمامي  »ُي�سبح  والعقل  النف�ض،  عامل  يوا�سل  الطبائع،  تنقلب  احلال  هذه  يف 

التعبري  اإن  املنحرفة.  والنوازع  املر�سي  للمزاج   )advocatus diaboli( ال�سيطان 

التفكري،  من  النمط  هذا  فيه  يتمظهر  الذي   )klinische Ausdruckweise( يري  ال�رشيّ

يعتمد على حم�سلة درجة القوة العقلية الكلية لكل فرد. يف حالت ال�سعف العقلي 

 brutalen oder( رة اأو �سطحية فاإن هذا التعبري ياأخذ �سكَل عذر اأخرق، ُمربيّرات متهويّ

الذرائع، حتى تلك الأ�سديّ �سخافة؛ يف حالت  einfältigen(، فهو ي�ستويل على كل 

اعرتا�ض،  اأي  يحرجه  ل  وفطنا،  دقيقا  يبدو  فهو  اأخرى،  ناحية  من  ال�سديدة،  الإثارة 

م  ويعرف جيدا كيف يجمع على نحو تلفيقي بني كل الأ�سياء، وكيف ُي�سيف وَيْخ�سِ

ل كما يقول نيت�سه ح�سب ما تقت�سيه احلاجة حتى يتنا�سب مع كل املنظومة املرتبة  ُيوؤويّ

 Wahnsinn( جيدا ومع الغر�ض الذي فر�سه عليها م�سبقا. هذا هو اجلنون مع املنهج

.»
435

ر العبقري mit Methode(، التحجيّ

نحن نعي، يقول تورك، اأن نيت�سه “يعرف كيف يجمع كل �سيء” برباعة فائقة، 

ر النزعات املري�سة، الالاأخالقية، الالاإن�سانية  واأنه ي�ستخدم “لطائف” ل ت�ساهى لكي يربيّ

باعتبارها ال�سوت الوحيد اجلييّد، النبيل، والأر�ستقراطي.

434- H. SCHÜLE, Handbuch der Geistkrankheiten, 2. Auflage, 1880, p. 74., cit in H. TÜRCK, Der 
geniale Mensch, op. cit., p. 300.

435- Ibid., p. 301.
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بعدها”:  وما   75 �ض،  النف�سي،  املر�ض  “دليل  كتابه  يف  ي�سيف  �سوله  هايرني�ض 

ر هذا اخلليط  ، فطري اأو مكت�سب، ميكن اأن يتطويّ »فقط على اأ�سا�ض اختالل نف�سي حاديّ

الغريب بني ال�سحة العقلية واملر�ض النف�سي الأخالقي ـ، الذي من خالله، َيرتقي هذا 

ال�سورييّة،  الفكرية  للعمليات  الأوىل  مة  املقديّ اإىل  الطبيعي،  غري  مزاجه  يف  الأخري، 

 proton“ ل  الأويّ )اخلطاأ  ل  الأويّ ْيف  الزيّ اإىل  ل�سعورييّا  ل  يتحويّ الع�سوي  الدافع  بينما 

بعناية على قيا�سه.  ل  ُف�سيّ منطقي  لتفكري   )”pseudos

متاما كما اأن �سف�سطة جييّا�سة وجدلية ثاقبة جدا ورغبة ملحة يف املماحكة ت�سري مبا فيه 

ت جمال املفاهيم، وهكذا فاإن عدم ا�ستعدادها لقبول  الكفاية اإىل تهييّجات ع�سوية، تعديّ

منطق الآخرين، تُظهر انهيارا روحيا كبريا على الرغم من كل النفاذ الذهني، يف حني اأن 

 innere( رات ال�سحية واملر�سية يتجلى يف النِق�سام الداخلي التناغم املتبادل بني الت�سويّ

ل�سخ�سييّة  ميزة  �سمة  دائما  وهما   ،)Doppelleben( املزدوجة  واحلياة   ،)Entzweiung

اأن ال�سطراب  اأن الأعرا�ض اخلا�سة بهذا املري�ض هي  مري�سة ... ويعترب علم النف�ض 

املخفي حتت القناع الأكرث خداعا لل�سحة العقلية، يتمثيّل اأول: يف اإكراه ق�رشي، رغم 

نه من القيام مبهمة التربير يف التاه املحدد ب�سكل �سارم،  معار�سة كل الأدلة املفحمة، مُيكيّ

وثانيا: يف حتوير جمرى الآلية النف�سية التي تعاين، يف هذا اجلدل املنقطع، من ت�سو�ض 

كرونولوجي بني ال�سابق والالحق )Hüsteron Proteron( يف �سريورة الفعل«.

د تورك اأن هذه احلالة تنطبق بالتمام على نيت�سه وتَعك�ض جييّدا ان�سداد اأفقه  ويوؤكيّ

اأدق،  الذهنية ملَعدوم الأخالق، كلما كان تفكريه  الطاقة  َقِويت  الروحي. فعال، كلما 

الالاأخالقية  النزعات  تربير  له  يت�سنى  لكي  الأ�سياء”،  يخلط  “كيف  جيدا  وَعَرف 

اأكرث منهجييّة يف جنونه )in seinem Wahnsinn(. ويف هذا  بالتايل  التدمريييّة، وكان 

ال�سدد، فاإن ما قام به نيت�سه فريد من نوعه )Einzigartiges(. ان�سداده العبقري مذهل 

لكي  الكافية  ال�سجاعة  نيت�سه ل ميلك  لتورك،  بالن�سبة   .
436

اأتباعه ويفوق جميع  للغاية 

ق  التمزيّ من  الهروب  اإىل   )Misosoph( احلكمة  عدويّ  �سعى  ولذلك  النتحار،  يختار 

الداخلي، من �رشاع الغرائز الإن�سانية الجتماعية �سد النزعات التدمريية عن طريق 

اإ�سعاف و�َسحل الغرائز الأخالقية والجتماعية وجعلها بغي�سة يف نظره، كما لو اأنها 

مبنييّة فقط على اجلنب والوهم. فمقاومة الغرائز الجتماعية للرغبة اجلاحمة يف اإطالق 

436- تورك، الإن�س�ن العبقري، م. �ض، �ض، 302.
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العنان للنزوات الفو�سوية املدمرة، تبدو لالإن�سان ال�سعيف اأخالقيا، ق�سوة على نف�سه 

 .)eine Grausamkeit gegen sich selber(

اإن هذا التعذيب الذاتي �سيتوقيّف يف اللحظة التي تتمع فيها الغريزة الأنانية وغري 

حينما  يعني  الجتماعية،  النزعات  طرف  من  الداخلية  املقاومة  انعدام  مع  الأخالقية 

ن اإرادة القوة التدمريية من اإيجاد منفذ لها يف اخلارج، مثل اإبادة بع�ض الكائنات  تتمكيّ

احلية، اأو عمليات القتل واحلرق واخلطف وال�رشقة والتعذيب، ... اإلخ. 

ين، وفقا لفهمه هو  انظروا اإىل الفرحة الغامرة التي ُيْبديها نيت�سه يف و�سفه للَخرييّ

: »هوؤلء الرجال حني يكونون خارج نطاق دائرتهم، اأي هناك حيث الغرباء،  لكلمة خرييّ

ت قيودها؛ هناك ي�ستمتعون غاية املُتعة  فاإنهم يكونون مثل الوحو�ض ال�سارية التي ُفكيّ

�سهم عن التوتيّر عن العزلة  ر من كليّ اإكراه اجتماعي، ويجدون يف الرباري ما يعويّ بالتحريّ

الطويلة وعن كل �سجن يغلفه هدوء اجلماعة، يعودون اإىل ب�ساطة الوعي الربيئة لدى 

ب�سعة من جرائم  �سل�سلة  وحو�س� ظ�فرة قد خرجت من  يعودون  املفرت�ض،  احليوان 

القتل واحلرائق والغت�س�ب�ت والعدام�ت التي يقومون به� بكربي�ء وهدوء، وكاأن 

قد  اأنهم  الطلبة، وهم مقتنعون  اأعمال  اأن يكون �سوى عمل طائ�ض من  يعدو  الأمر ل 

ف، يف  وا به� ويحتفلوا به�. من امل�ستحيل األيّ نتعريّ منحوا ال�سعراء م�دة وفرية ليتغنيّ

ل بحث�  احليوان الأ�سقر الرائع الذي يتجويّ اأعماق كل الأعراق الأر�ستقراطية، على 

�ض،  ، من حني لآخر، اإىل ُمتنفيّ
يّ

عن الفري�سة وعن الن�سر، ويحتاج هذا الُعمق اخلفي

.»
437

يجب اأن يظهر احليوان من جديد، اأن يعود اإىل الرباري

عدمي  ل�سخ�ض  الذاتي  الداخلي  العذاب  اإن  يقول  الذي  هو  نف�سه  نيت�سه  اإذن 

الأ�سلية  الق�سوة  اإليّ  لي�ست  بدورها  وهذه  النف�ض،  على  ُماَر�َسة  َق�سوة  هو  الأخالق 

�سا يف  الطبيعية لالإن�سان، والتي تُ�سكل غريزته الأولية الدفينة. وحينما ل تد لها متنفيّ

اخلارج ترتديّ منعك�سة نحو الباطن، وهو م�سطريّ لتفعيلها بطريقة اأو باأخرى، بالنظر اإىل 

والن�سداد  التقدير،  هذا  يف  واخلطاأ  الت�سوي�ض  اإن  ا�ستئ�سالها.  اأو  كبحها  اإمكان  عدم 

م تربته ال�سخ�سية، ويعر�سها على اأنها حالة  الأخالقي يتمثيّل يف حقيقة اأن نيت�سه ُيعميّ

طبيعية لالإن�سان، بالرغم من اأنها تقوم على ا�سطراب عقلي. 

.I، § 11 ،437- نيت�سه، جينيالوجيا الأخالق
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ل اأحد ُينكر اأن ا�ستعدادات ذات دوافع اأنانية، ولاإن�سانية، وتدمريية، حا�رشة يف 

، لكن كلما كانت ال�سحة العقلية، 
438

)in jedem Menschenherzen( قلب كل اإن�سان

اأهمية  َقليّت  اأمت واأقوى، كلما  النف�سية  للفرد، وان�سجام الوظائف  الداخلي  والتزان 

�سعيفة  بقايا  اأو  ا�ستعدادات،  كمجرد  وبقيت  والأنانية،  التدمريية  �سة،  امل�سويّ الدوافع 

التاأثري. ذلك اأن الطاقة التي متتلكها �ستكون طفيفة جدا، وم�سعاها لإيجاد حتقيق فعلي 

�سيكون خافتا للغاية، واأن عدم حتقيقها لن يثري �سوى َدَرَجة �سئيلة من عدم الر�سا اأو 

الإنتاجية والجتماعية  النزعات  �سليم متتلك  اإن�سان  الإطالق. يف عقل  �سيء على  ل 

والإيثارية اأكرب قدر من الطاقة، وبالتايل فاإن عدم حتقيقها هو الذي يوليّد اأ�سديّ الأمل؛ هذا 

هو ال�سمري ال�سيئ كما فهمه اجلميع حتى الآن.

ي �سمريا �سيئا الأمل املتوليّد عن عدم حتقيق رغبة م�سطربة، اأنانية،  لكن نيت�سه ُي�سميّ

الكامنة يف  الإيثار  الدوافع الجتماعية وروح  نا�سئ من مقاومة  تدمريية؛ عدم حتقيق 

الإن�سان  اأن  على  دليل  هو  ال�سمري  وخز  فاإن  نيت�سه،  ح�سب  وبالتايل،  فرد،  كل  قلب 

َي�ُسوم نف�سه �سوء العذاب، يت�رشيّف بق�سوة مع نف�سه، حني ل ي�ستطيع اأن ميار�ض ق�سوته 

غريزة  غري  الق�سوة،  غري  اآخر  �سيئا  لي�ض  يء  ال�سيّ ال�سمري  فاإن  وهكذا  الآخرين.  على 

ف�سل  الفيل�سوف” هذا،  “نقي�ض  لكن  الذات.  �سد  هة  املوجيّ القوة،  اإرادة  اأو  احلرية، 

�ض عن ق�سوته يف اخلارج، فاإنها ل  يف مالحظة اأن الإن�سان ال�سليم عقليا عندما ل ُينفيّ

تنعك�ض على الداخل، لأن يف هذه احلالة ل واحد من الدوافع امل�سو�سة، التدمريية، 

 ، املر�سية موجود. وعدم حتقيق هذا الدافع غري املوجود ل ميكن طبعا اأن ُي�سبيّب اأي اأمَلٍ

هذا الأمَل الذي يعتربه نيت�سه عمال قا�سيا اقرتفه ال�سخ�ض �سد نف�سه، اإذا كان العائق اأمام 

التنفي�ض عن النزعة التدمريية ثاٍو يف َقْلِب املرء نف�سه. 

على العك�ض من ذلك، يف حالة ت�سنج ظريف، يف حالة هيجان غ�سبي اأو عاطفي، 

حينما ي�سمح الإن�سان العاقل لنف�سه بارتكاب اأي عمل �رشير، �سي�سعر باأمل نف�سي �سديد، 

اإرادته الأخالقية املتينة الغائرة يف قلبه متيّت  ما دامت حالة الت�سنج مل تخمد بعد، لأن 

وهكذا  وانقطعت.  لت  ُعطيّ والإيثارية  والجتماعية  الن�سانية  نزعته  لأن  اإليها،  الإ�ساءة 

فاإن متجيد الوح�سية، والنزعات التدمريية املوجهة للخارج، بالن�سبة لالإن�سان ذي العقل 

اإىل  بل  الأخالق،  معدوم  عي  يديّ كما  الداخلي،  التاأمل  انقطاع  اإىل  يوؤدي  ل  ال�سليم، 

438- هريمان تورك، الإن�سان العبقري، م. �ض، �ض، 303.
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تعذيب نف�سي �سديد. اإنيّ تهافت وعبثية التف�سري “العبقري” النيت�سوي لل�سمري ال�سيء 

بَييّنة بذاتها؛ فعال، كيف ميكن لهذه النزعة التي يتحدث عنها نيت�سه اأن ت�ستغل يف جهتني 

�ض عن نف�سها يف اخلارج، ويف ذات الوقت، اأن  متقابلتني؟ كيف ميكن للق�سوة اأن تُنفيّ

ترتديّ اإىل الداخل، �سد ال�سخ�ض نف�سه يف ال�سمري ال�سيئ؟

اأي  من  ج  َيَتَحريّ ل  اأخرى،  مرة  تورك  ل  ي�سجيّ كما  العامل”،  “اجلنون  هذا  لكن 

ا على جنونه اإىل اآخر قطرة.  اعرتا�ض منطقي اأخالقي، وبالتايل يبقى جنونا م�رشيّ

)ظ�آظ�آ( 

يعجيّ  فظيع،  جنوين  كت�ب  هو  قلت،  كم�  الأخالق،  جيني�لوجي�  اأن  ورغم 

الفرن�سي جيل دولوز غ�س  الفيل�سوف  ف�إن  القبيح،  ب�لإه�ن�ت والق�سوة والكالم 

الطرف عن حمتوي�ته املحرجة، وا�ستخرج منه، على عك�س ذلك، َمع�ين فل�سفية 

رفيعة وتع�ليم نقدية مفيدة، وك�أنه ميلك َمْتن� نيت�سوي� اآخر.[ 

ط اأ�سل الأخالق” واعتربه  يف كتاب نيت�سه والفل�سفة كتب فقرة بعنوان “خُمطيّ

اإن له فائدة مزدوجة: فهو لي�ض جمموعة  . وقال 
439

من بني كتب نيت�سه الأكرث منهجية

الق�سيدة.  وتقومي  الكلم  جوامع  لتف�سري  مفتاح  واإمنا  ق�سيدة  ول  الكلم  جوامع  من 

واإفراطا يف  للقارئ  اإهانة  نقراأ؟  ماذا  لكن  التوطئة.  من  الثامنة  الفقرة  اإىل  يحيل  وهنا 

مبثل  اأريحية  بكل  بفيل�سوف حق. وهو ي�رشيّح  تليق  ا ل  واأنفة وتكربيّ بالنف�ض،  الإ�سادة 

هذه الكلمات، واأخرى اأفظع منها، من قبيل: اأنا قدر، اأنا ديناميت، يف وقت مل يتجاوز 

فيها قراوؤه يف كامل اأملانيا ع�رشة اأو ع�رشين نفرا. انظروا اإىل هذا الحتقار للقراء: »اإذا 

وجد البع�ض هذا الكتاب غام�سا، اإذا اأبطاأْت الأُذن يف اإدراك معناه، فاخلطاأ لن يكون 

بال�رشورة، ح�سب ما اأرى، خطئي اأنا. اإنيّ ما اأقوله وا�سح مبا فيه الكفاية، اإذا افرت�سنا، 

م عناء قراءة كتبي ال�سابقة: واحلق اأنها  واأنا اأفرت�ض ذلك، اأن قارئ هذا الكتاب قد ت�سيّ

اأن  اأريد  ل  زراد�ست  تكلم  كتابي هكذا  يخ�ض  فيما  قارئ.  لكل  مكنوناتها  تك�سف  ل 

ح القارئ مبعرفته اإن مل ترحه كل كلمة من كلماته جرحا بليغا ذات يوم، ثم على  يتبجيّ

العك�ض من ذلك، تفتنه فتنة خفييّة، لأنه حينها فقط �سيتمتيّع بامتياز امل�ساهمة يف العن�رش 

بريوت  والتوزيع،  والن�رش  للدرا�سات  اجلامعة  املوؤ�س�سة  احلاج،  اأ�سامة  ترجمة  والفل�سفة،  نيت�سه  دولوز،  439- جيل 
1993، �ض، 111.    
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الأل�سوين الذي تولد عنه هذا الكتاب و�سي�سعر بتبجيل نحو و�سوحه ال�ساطع، نحو 

.»
440

عظمته، نحو بُعد اأفقه ونحو يقينه

ز  لقد ترك دولوز هذه الإهانات، ون�سي النيّربة ال�سلفة يف معاملة القارئ، لكي يركيّ

على كلمتني، دائما من باب الإ�سادة الزائفة بالنف�ض حيث يقول نيت�سه: »يف بع�ض كتبي 

اليوم ل  ال�سعوبة، وم�سدر ذلك هو كوننا  �سيئا من  ال�سذرية  الكتابة  ل  تُ�سكيّ الأخرى 

تها  وقويّ �سياغتها  تكون  التي  فاحلكمة  كبرية.  ية  بجديّ الكتابة  من  ال�سكل  هذا  اإىل  ننظر 

لأن  ذلك،  من  اأكرث  الأمر  يتطليّب  بل  القراءة،  رموزها” مبجرد  “تُفكيّ  ل  ينبغي  مثلما 

. وقد اأعطيُت يف املبحث الثالث من هذا  التاأويل يكون قد ابتداأ اآنذاك، والتاأويل فنيّ

الكتاب مثال ما اأ�سميه يف هذه احلالة “تاأويال”«. 

ثم ختَمها بالدعوة اإىل اأن يكون القارئ بقرة ترتيّ احل�سي�ض: »يجب اأن نتوفر، لكي 

اها غبار الن�سيان اليوم اأكرث من �سواها، ملكة  نرتفع بالقراءة لت�سري فنيّا، على ملكة غطيّ

تتطلب منا اأن تكون لنا طبيعة البقرة ل طبيعة الإن�سان احلديث: اأعني ملكة الجرتار«. 

لكن يف الواقع نيت�سه هو الذي يجرت، يعيد ويكرر با�ستمرار نف�ض الأطروحة، يلونها 

روعة،  واحلرب  جميلة،  القوة  امل�سب:  نف�ض  يف  ت�سب  كلها  ولكن  مبهرج،  بكالم 

العلم ل قيمة له، اجلهل ف�سيلة، الفال�سفة كلهم تافهون، وخراب العامل ياأتي من الرفق 

بالإن�سان واحليوان.

امليزة الأخرى جلينيالوجيا الأخالق، ح�سب دولوز، هي اأن نيت�سه »ُيحلل بالتف�سيل 

النموذج الرتكا�سي، الطريقة التي تنت�رش بها القوى الإرتكا�سية واملبداأ الذي تنت�رش 

يف ظليّه«.

ز عليها دولوز هي القوى الإرتكا�سية ومتظهراتها يف جيني�لوجي�  امل�سكلة التي يركيّ

�لأخالق. يقول اإن يف املبحث الأول، يقدم نيت�سه ال�سطغان على اأنه انتقام خيايل، 

عقاب روحي من حيث اجلوهر. اأكرث من ذلك، ي�ستتبع تكوين ال�سطغان، ا�ستدلل 

 .
441

زائفا، يحلله نيت�سه بالتف�سيل: ا�ستدلل زائف للقوة املف�سولة عما ت�ستطيعه

فظيعة  مربكة  اأ�سياء  جند  دولوز،  عليها  اأحال  التي  الفقرة  ونقراأ  نيت�سه  ن�ض  نفتح 

حم�ض  من  ا�سطنعها  م�ساملة،  كهنوتية  تقابلها  لالإن�سانية،  معادية  اأر�ستقراطية  كالعادة، 

440- نيت�سه، جيني�لوجي� الأخالق، �ض، 15 16.

441- دولوز، نيت�سه والفل�سفة، م. �ض، �ض، 112.



183

اأطروحاته  علينا  يعيد  الر�ستقراطية. وهنا  يت�سارع مع هذه  منها عدوا  خياله، وجعل 

التاريخ  من  ما  نقطة  يف  الفعلي:  بالتاريخ  له  عالقة  ل  خياليا،  تاريخا  ويخطيّ  الثابتة 

انف�سل تقييم الكاهن لالأ�سياء عن تقييم الأر�ستقراطية، وُقلبت القيم اجلميلة راأ�سا على 

�ض على ن�سو�ض نيت�سه يعرف م�سبقا ماذا �ستكون تقييماته: »اأحكام قيمة  عقب. َمن متريّ

ن�سيان  دون  رييّانة،  �سحة  وعلى  قوية  ج�سمانية  بنية  على  مبنية  املحاربة  الر�ستقراطية 

الرق�ض،  ال�سيد،  املغامرة،  احلرب،  الطافحة:  القوة  هذه  ل�سيانة  ال�رشوري  ال�سيء 

«. اأما 
442

الألعاب والتمارين الريا�سية، وعموما كل ما يتطليّب ن�ساطا قويا وحرا ومرحا

الكهان، يعني النا�ض امل�ساملني، فلهم تقييم يف الطرف النقي�ض: يكرهون احلرب لأنهم 

ي فيهم حقدا و�سغينة وكاآبة. يتحدث عن هوؤلء النا�ض وكاأنه  اأعجز النا�ض، والعجز ُينميّ

راآهم �سخ�سيا: »احلاقدون الكبار الذين عرفهم التاريخ كانوا دائما ق�ساو�سة«، ومن هنا 

ومتجاهال  لليهود،  ال�ستائم  هذه  حاذفا  الن�ض  بهذا  ي�ست�سهد  ودولوز  اليهود،  اإىل  مريّ 

والأقوياء  النبالء  به  ُووجه  ما  كل  »اإن  النبالة:  على  الكهنوت  حلقد  كمثال  تقدميهم 

هذا  اليهود:  به  واجههم  بالذي  ُقورن  ما  اإذا  �سيئا  ُيعديّ  ل  ال�سلطة  واأ�سحاب  وال�سادة 

ال�سعب الكهنوتي الذي مل يجد ما ي�سفي غليله من اأعدائه وامل�سيطرين عليه �سوى قلب 

جذري لكل القيم، اأي مار�سة انتقام ُمَرْوَحن جدا«.

اليهودي الأملاين الذي يعي�ض منذ قرون يف بلده ويعترب نف�سه مواطنا اأملانيا بالدرجة 

ا�ستعداء  تهمة  به  وُيل�سق  اأملانييّته  نيت�سه  عنه  ينزع  الثانية،  بالدرجة  ويهوديا  الأوىل 

الأر�ستقراطية ويدحره يف �سنف و�سيع من الكهان املعادين للب�رشية. لقد اأنزلهم اإىل 

كب�ض فداء لكي ميار�ض عليهم حقده، واإن كليّفه ذلك ا�سطناع اأ�سباب وهمية؛ ويعمل 

ظ ب�سطحيات مربكة من قبيل: »وحده �سعب  على بث احلقد وتاأجيج العداوات، والتلفيّ

من الكهنة ي�ستطيع فعل هذا، هذا ال�سعب الذي جند لديه انتقاما كهنوتيا م�ستبطنا جدا. 

لقيم )�سالح،  الر�ستقراطية  املعادلة  قلب  اأ، ومبنطق خميف، على  اليهود هم من تريّ

اللقب ب�رشاوة  الآلهة(. وقد حافظوا على هذا  نبيل، قوي، جميل، �سعيد، حمبوب 

حقد ل حديّ لها )حقد العاجزين( ... اإننا نعلم الذين اآل اإليهم اإرث هذا الَقلب اليهودي 

للقيم ... هذه املبادرة املخيفة امل�سوؤومة التي اأخذها اليهود ... من اليهود بداأت ثورة 

العبيد يف الأخالق.. الخ«.

442- نيت�سه، جيني�لوجي� الأخالق، I، § 7، �ض، 26.
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هذه  من  اأخرى  تنويعة  اأي�سا  نقراأ  دولوز،  بها  ا�ست�سهد  التي  العا�رشة  الفقرة  ويف 

الأقوال العن�رشية املُريعة، يف حق مواطني بََلده، والذين نعلم ماذا كان ماآلهم يف اأملانيا 

. يريد اأن يثبت اأن هوؤلء النا�ض يعدمون الفعل ولذلك  حني اأم�سك ال�سلطة نيت�سوييّ

حقد  خيالهم،  يف  امل�ستبطن  احلقد  واحد:  �سيء  طريق  عن  الأعلى،  للمثال  ون  يت�سديّ

ال�سعفاء على الأقوياء. وكاأنه مل ي�سبع من �سحق الأ�سياد للعبيد عرب التاريخ، فهو يريد 

املزيد، يريد �سحقا �سامال، ماديا واأخالقيا: »تبداأ ثورة العبيد يف الأخالق حني ي�سري 

قا وُينتج قيما، حقد هوؤلء الذين يحرم عليهم رد الفعل احلقيقي، وهو  احلقد نف�سه خاليّ

�سون به ذلك اإليّ النتقام الذي يف خيالهم«. الفعل، والذين ل يجدون ما يعويّ

ثم قام بجولة فيلولوجية يف القامو�ض اليوناين تاأييدا لقناعاته العن�رشية، وا�ستخرج 

ا�ستقاقات اأقل ما يقال فيها اأنها اعتباطية، مزعجة، ل قرابة لها باللغة اليونانية، بل هي 

دليل على تالعب غريب من طرف فيلولوجي �سابق بعلمه. يف قامو�ض الأر�ستقراطية 

املطاف  نهاية  يف  ت�سري  العادي  الإن�سان  اإىل  ت�سري  التي  الكلمات  »معظم  اليونانية: 

لـ“تعي�ض” و “جدير بال�سفقة” )قارنوا بني كلمات جبان وتعي�ض ومري�ض،  مرادفات 

للركوب(.  ودابيّة  عبدا  بكونه  العادي  الإن�سان  و�سف  الأخريتني  الكلمتني  من  املراد 

و�س�فل  خبيث  كلمات  يف  تد  كانت  الإغريقية  الأذن  اأن  كذلك  نن�سى  ل  اأن  يجب 

.»
وتعي�س �سدى تَغلُب عليه �سمة “تعي�س”443

حتليل  د  جمريّ اإىل  براءة،   
ِ
َمْعَلم اإىل  دولوز  عند  لت  حتويّ العن�رشية،  نيت�سه  ر�سالة 

للنموذج الرتكا�سي، يف الوقت الذي يقوم فيه نيت�سه بالدفاع عن فكرته واحلكم على 

نف�سه  يفتخر هو  انتقامية.  نزعة  ذات  اأفكار  عليه وحل  ويلقي  العادي  الإن�سان  �سنف 

اإليّ  اأن يرغم الفيلولوجيني على تقبيّل خزعبالته: »كل هذا لي�ض  بهذه الرتهات ويريد 

ُيناق�ض نف�سه حتى يف فنيّ الزدراء  التقييم الأر�ستقراطي املتمييّز القدمي الذي ل  نظام 

ر الفيلولوجيني باملعاين املعطاة لكلمات “املثري لل�سفقة” والتعي�س والبئي�س  )لُنذكيّ

.»
444

والتع��سة(

لو مل َيْبرت دولوز الن�ض، ولو كان اأمينا و�سادقا وحُمبا للفل�سفة، ملا مريّ على هذه 

تنتمي  واأن  اأر�ستقراطيا  تكون  اأن  الب�رش.  بكارهي  فقط  اجلديرة  العن�رشية  التنظريات 

443- نيت�سه، جيني�لوجي� الأخالق، I، § 10، �ض، 30.
444- ن. م، ن. �ض.
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اإىل طبقة الأ�سياد، فاأنت بال�رشورة �سعيد، وحتتكر يف ذاتك اجلمال واخلري، واأعداوؤك 

يحتكرون كل ال�سفات امل�سينة القبيحة: »لقد كان “ذوو احل�سب والن�سب” ي�سعرون 

وهم  �سعادتهم  ا�سطناع  اإىل  حاجة  يف  يكونوا  مل  اأنهم  ذلك  “ال�سعداء”،  هم  اأنهم 

يقارنون اأنف�سهم مع اأعدائهم ... كل هذا يتناق�ض ب�سكل كبري مع ال�سعادة مثلما يتخييّلها 

امة، والذين  وال�سيّ العدوانية  الرازحون حتت وطاأة م�ساعرهم  العاجزون وامل�سطهدون 

.»
445

تتخذ ال�سعادة لديهم �سكل املخدر .. باخت�سار تتخذ �سكلها ال�سلبي

ا  عميّ املف�سولة  للقوة  زائفا  »ا�ستدلل  بالتف�سيل  ُيحليّل  نيت�سه  باأن  دولوز  قول  اأما 

غاية  فهو كالم يف  ل،  الأويّ املبحث  من   13 بالفقر  ذلك  م�ست�سهدا على   ،»
446

ت�ستطيعه

الزيف لكي ل اأ�سفه بو�سف اآخر. مرة اأخرى، نعود اإىل الن�ض النيت�سوي، ونقراأ الفقرة 

للق�سوة  مع متجيد  كله،  م�سطنعا  خياليا،  فيلولوجيا  دائما حتليال  ماذا جند؟  املذكورة. 

و�سلت اإىل مداها الأق�سى: اأكل حلوم الب�رش. وقد عربيّ عنه باأمثولة تبدو بريئة ولكنها 

ال�سييّد  ثمة  لها:  مثيل  البط�ض ل  من  و�سحنة  املقيتة  ال�سخرية  من  ا  َكمًّ ذاتها  تختزن يف 

ه؛ ال�سيد جمبول بالطبيعة على مار�سة احلكم  وثمة العبد، كل منهما نقي�ض لالآخر وعدويّ

عْته الطبيعة يف اأ�سفل ال�سليّم لكي يخدم ال�سيد  وال�سيطرة على كل �سيء، والعبد و�سَ

لني للحكم على هاتني  ما دامت فيه قوة، واإليّ فاإن م�سريه الفناء. النتيجة اأننا غري خمويّ

َمع عليه من قبيل، اأن  الطبيعتني با�ستخدام معايري اأخالقية، اأو ادراجهما يف ت�سنيف جُمْ

ه هو  ، هذا التق�سيم من�ساأه ومرديّ ير ومن يفعل اخلري فهو خرييّ من يوؤذي الإن�سان فهو �رشيّ

ذهنييّة الإن�سان احلاقد املري�سة. 

حقد  »اإن  املثل:  هذا  ُينزل  قلت  كما  م�رشوعية  واإعطائه  الفرتا�ض  هذا  ولبلورة 

احلمالن على الطيور الكوا�سر ل ُيده�ض اأحدا، كما اأن هذا لي�ض �سببا لنحقد نحن على 

«. واإذا ما َقالْت احلمالن: “اإن هذه الكوا�رش �رشيرة”، 
الكوا�سر لختطافها احلمالن447

فاإن نيت�سه يرد عليها من فم الكوا�رش وبلهجة �ساخرة، كما ي�سفها هو نف�سه: “نحن ل 

نحقد اإطالقا على هذه احلمالن الطييّبة بل نحبيّها، فلي�س هن�ك �سيء األذيّ من حلم حمٍل 

مل يكتف بهذه الأمثولة  الأمر.  يف  ما  كل  هذا  الكوا�رش،  يفرت�سه  طرييّ  حلم   .” طرييّ

445- نيت�سه، جيني�لوجي� الأخالق، I، § 10، �ض، 31.

446- دولوز، نيت�سه والفل�سفة، �ض، 112.

447- جيني�لوجي� �لأخالق، I، § 13، �ض، 36.
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القا�سية ومل يح�رش مغزاها يف ميدان احليوانات واإمنا اأجراها على الجتماع الب�رشي 

الرغبة  القوييّ بعدم الظهور مثلما هو، بعدم  التالية: »اإن مطالبة  النتيجة  اإىل  وخُل�ض 

�س لالأعداء وللمق�ومة والنت�س�ر، لهو �سيء  يف امل�س�رعة والإخ�س�ع، بعدم التعطيّ

.»
448

اأخرق متاما

ا�ستخل�سوا اأنتم باأنف�سكم مغزى هذه الر�سالة.

اأما املبحث الثاين من اأ�سل جيني�لوجي� الأخالق، فاإن دولوز يلخ�سه يف مقولة 

وهو  اأي�سا،  يقول   .”449
اأن الإح�سا�ض بالذنب ل ينف�سل عن “اأحداٍث روحية وخيالية

يوافق على اأطروحة نيت�سه، اأن الإح�سا�ض بالذنب يحمل يف ذاته �سبغة متناق�سة »ُيعربيّ 

من  اأنيّ  هي  دولوز  بها  ُيفيدنا  التي  اخلطرية  املعلومة  لكن  ذاتها«.  �سد  تنقلب  ة  قويّ عن 

اأو جرمية، فهو يَقلب نظام العامل: »اأ�سل ما  ميلك �سمريا، ومن يندم على فعٍل قبيح 

يه نيت�سه “العامل املقلوب”«، لي�ض هذا فقط بل اإن نيت�سه اأنيّب كانط لأنه مل يفهم  �سيُ�سميّ

�سيئا من تعار�سات، “اأنتينوميا” العقل اخلال�ض »مل يفهم كانط ينبوعها، ول امتدادها 

 .»
450

احلقيقي

كل حتليالت نيت�سه اإذن، من�سبيّة على م�سائل فكرية ونقا�ساته تدور يف الفلك الأعلى 

للفل�سفة، لكن لو فتحنا ن�ض نيت�سه ودققنا يف الإحالت التي قدمها دولوز لكت�سفنا اأن 

كل ما قاله خاطئ، باطل وم�سلل. ل اأعتني الآن مبا غييّبه دولوز من الن�ض يف جممله، 

لكن فقط باملقاطع التي اأوردها و�سياقاتها. 

املرة  هذه  واختار  احليوانات،  اأمثولة  اإىل  للعامل  نظرته  لتف�سري  نيت�سه  جلاأ  وقد 

فيها  ق  ويحديّ مليا،  يتاأملها  اأن  واحتقار،  تعال  بكل  القارئ،  من  وطلب  الربمائيات، 

؟ اجلواب هو اأمثولة الربمائيات:  . ما من�ساأ ال�سعور بالذنب عند الإن�سان املتح�رشيّ ويجرتيّ

الن�سف  فاإن  الهالك،  اأو  الربية  احلياة  مع  التكييّف  على  مرغمة  مائية  حيوانات  »مثل 

حيوانات التي اعتادت كثريا على احلياة املتوح�سة وعلى احلرب والتجوال واملغامرات 

لة عن العمل. ومنذ ذلك احلني اأرغمت على امل�سي  قد وجدت فجاأة كل غرائزها معطيّ

الذي كان يحملها حتى ذلك احلني،  املاء هو  اأن  نف�سها، واحلالة  الأقدام وَحْمل  على 

448- ن. م، ن. �ض.

449- دولوز، نيت�سه والفل�سفة، م. �ض، �ض، 112.
450- ن. م، �ض، 113.
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باأب�سط الوظائف يف هذا  القيام  ف�سارت تنوء حتت حمل ثقيل. �سعرْت بعجزها عن 

العامل اجلديد املجهول، اإذ مل يعد لها ُمر�سدها ال�سابقون، اأي تلك الغرائز ال�سابطة التي 

 .»
451

ل تخطئ ل �سعوريا

على  اإرغاما  اأرِغَمْت  حميطها؟  لتبديل  املدفوعة  احليوانات  لهذه  ح�سل  ماذا 

العلل  بني  وتوفيّق  وحت�سب  وت�ستنتج  ر  تفكيّ اأن  عليها  »�سار  الذهنية:  طاقاتها  ا�ستخدام 

حينما  ت�ساعف  حلقها  الذي  العار  هذا  وتَ�ستنتج،  ر  تُفكيّ للم�سكينة!«.  يا  واملعلولت، 

الكربى هي  الطامة  مهارة«.  واأقلها  اأع�سائها  اأ�سعف  على  اأي  »وعيها،  على  اعتمدت 

�ض لتلبية مطالبها يف  اأن الغرائز القدمية مل تهداأ بعد، واأخذت تبحث با�ستمرار عن متنفيّ

اخلارج، لكن يع�رش عليها حتقيقها وبالتايل متيّ ا�ستبطانها. ومليّا اأعيقت تلبية الغرائز برانيا، 

كرب العامل الداخلي وت�سخم ب�سكل رهيب. 

ن يف �سلب الجتماع واملقيد  وهنا َخرْجنا من الربمائيات وُعدنا اإىل الإن�سان املدجيّ

بقوانينه: »لقد اأفلحت احل�سون ال�سخمة التي �سييّدها النظام الجتماعي ليَحِمي نف�سه من 

ال تنقلب  �ض، احلر واجلويّ غرائزه القدمية ... اأفلحت يف جعل كل غرائز الإن�سان املتوحيّ

«. وهكذا ح�سلت الطامة وبرز مفهوم ال�سمري، فانفجر عامل نيت�سه 
452

�سد الإن�سان نف�سه

املتوح�ض اجلميل، دون �سوابط ول قوانني، وُكِبَتت لذة القتل والتعذيب، وامل�سوؤول هو 

املجتمع، هو الدولة والثقافة وال�سرتاكية وحمبة الإن�سانية: »هكذا انقلبت غرائز العداوة 

والق�سوة ولذة ال�سطهاد �سد َمالكها، وهذا هو اأ�سل ال�سعور بالذنب«. 

ن حزين، �سنع لنف�سه قف�سا من حديد، اإن�سان مل ميلك نيت�سه  ها قد برز اإن�سان مدجيّ

يه »الأ�سري ذا الطموحات البائ�سة«، الذي »ابتكر “ال�سعور  ه وي�سميّ �سوى اأن ينعى حلظيّ

بالذنب”«، و�سنع لالإن�سانية �سعورا خمالفا لطبيعتها الأ�سيلة »اأ�ساع هذا املر�ض اخلطري 

 .»
453

واملزعج الذي مل تُ�سَف منه الإن�سانية حتى الآن

فكرة  على  والق�ساء  املر�ض،  هذا  من  الإن�سان  الأ�سا�سية هي عالج  نيت�سه  ة  ومهميّ

العنيف، بحيث  املتوح�ض  اإعادة ربطه مبا�سيه  ثم  الذنب،  ال�سمري وتخلي�سه من عقدة 

د »فا�سل اأو ج�رش«. ومهمة دولوز الأ�سا�سية هي  يغدو الإن�سان املتح�رشيّ احلديث جمريّ

.II، § 16، 72 ،451- نيت�سه، جيني�لوجي� الأخالق
452- ن. م، �ض، 72.
453- ن. م، �ض، 73.
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�سحق عقول القراء، بتعومي نيت�سه احلقيقي، واإغراقه يف اخلطابة والتزوير، ثم ت�سويق 

اأراد  نيت�سه  اأن  عي، بكل �سالفة،  بََدله. وكيف ل يكون خياليا، وهو يديّ نيت�سه خيايل، 

للقارئ  اأحتكم  اأنا   .»
اخل�ل�س454 العقل  نقد  كتابة  »اإعادة  الأخالق  جيني�لوجي�  يف 

واأ�ستفتي ح�سه النقدي: هل ت�ستوي مقارنة هاٍو يف الفل�سفة، مبن اأجنز واحدا من اأكرب 

واأعقد الأن�ساق الفل�سفية يف العامل؟

)ع�آع�آ(

ق� لأفك�ر   دولوز وفوكو هم�، من بني اأ�سهر الفال�سفة الفرن�سيني، اللذان �سويّ

ومنهم�  الفرن�سية،  الثق�فة  �سلب  يف  ة  بقويّ لإدم�جه  جهد  اأي  خرا  يديّ ومل  نيت�سه، 

ت اأفك�ره ب�ن�سي�ب اإىل الثق�فة الفرنكوفونية يف الع�مل العربي.[  َمريّ

ف نف�سه، ونلم�ض هذه النيت�سوية يف  مي�سال فوكو هو نيت�سوي راديكايل، كما عريّ

كل كتاباته، من تاريخ اجلنون، اإىل مولد العيادة، و�سول اإىل ثالثية تاريخ اجلن�سانية. يف 

ن�ض حما�رشة عن نيت�سه وفرويد ومارك�ض اأثنى على نيت�سه لأنه خا�سم الفال�سفة الذين 

يبحثون عن اأعماق الأ�سياء وجواهرها، بينما ل يوجد �سيء غري ال�سطوح، والأعماق 

اأن هاته الأعماق هي بحث خال�ض باطني  عون  هي من »اخرتاع الفال�سفة، هوؤلء يديّ

عن احلقيقة«، لكن نيت�سه يك�سف اخلدعة »وُيبنييّ كيف تُف�سي هاته الأعماق اإىل اخلنوع 

«. وكل هذه 
455

عيه والنفاق ولب�ض الأقنعة ... واأن العمق الباطني هو خالف ملا يعنيه ويديّ

الأفكار ا�ستقاها من فقرة مقتلعة من كتاب الفجر حيث ي�سنيّف نيت�سه املفكرين على 

ل املفكرين ال�سطحييّني، ويف املقام الثاين املفكرين  نحو غريب جدا: »جنُد يف املقام الأويّ

العميقني اأي الذين َينفذون اإىل عمق الأ�سياء ـ، ويف املقام الثالث املفكرين الأ�سا�سيني، 

اأي الذين يريدون الغو�ض اإىل اأعمق نقطة يف �سيء ما، وهو اأكرث قيمة من الهبوط اإىل 

عمقها فقط! ويف املقام الأخري املفكرين الذين ُيغِط�سون راأ�سهم يف امل�ستنقع: وهو ما ل 

 .»
456

رو احل�سي�ض يعترب دليال على العمق، ول على التفكري العميق! اإنهم ُمفكيّ

454- دولوز، نيت�سه والفل�سفة، م. �ض، �ض، 113.

455- مي�سيل فوكو، »نيت�سه، فرويد، مارك�ض«، �سمن، جني�لوجي� املعرفة، ترجمة اأحمد ال�سطاتي وعبد ال�سالم بنعبد 
العايل، دار توبقال للن�رش، الدار البي�ساء املغرب 2008، �ض، 47.

456- نيت�سه، الفجر، ترجمة حممد الناجي، اإفريقيا ال�رشق، الدار البي�ساء املغرب 2013، فقرة 446، �ض، 232.
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عن  للحديث  ب�رشعة  مريّ  ثم  نيت�سه  على  واأحال  الكلمات  هذه  فوكو  رمى  وقد 

ل  اأخرية.  حقيقة  اإىل  الو�سول  امكانية  وعدم  املعاين،  لنهائية  على  زا  ُمركيّ التاأويل، 

واإبطال  العلمي،  البحث  �سلبية على  انعكا�سات  الفكرة من  لهذه  ما  اأحد  يخفى على 

لكل ما َعَقلنا حقيقته وعرفنا ُحْكمه يف الواقع، بل ل ماأمن من اأن ينقلب هذا التاأويل اإىل 

نا به احلوا�ض والبديهة. فعال، ما املانع ل�ساحب التاأويل ال�سامل  نفي متعنيّت لكل ما متديّ

من القول باأن هذا ال�سيء ل ُيو�سف باأنه ج�سم، واإن كان طويال عري�سا عميقا، واأن هذا 

ارِب ل يفيد وقوع ال�رشب منه واإن  لم، واأن هذا ال�سيّ امل لي�ض بظامل واإن َفَعل الظيّ الظيّ

م. نتائج كارثية تنجريّ عن هذه الطريقة يف التفكري، لكن فوكو مت�سبيّث بها  �رشب وه�سيّ

ة ل  عى اأنيّ الت�أويل، مع نيت�سه، ومارك�ض وفرويد، اأ�سبح »مهميّ اإىل حديّ الهو�ض، ويديّ

«. لي�ض هناك بداية، ول مفاهيم قارة، ول قوانني طبيعية دقيقة، ول دلئل 
نه�ية له�457

حُتيل على اأ�سياء اأو وقائع ثابتة، هناك فقط الفراغ: »ُفوهة ل ميكن اأن تنغلق«.

وبالت�ساوق مع حَمو الدللت، وحتطيم العقل والعلم، فاإن الفل�سفة ت�سهد هي اأي�سا 

لت عند نيت�سه اإىل لعبة فيلولوجيا، ل ا�ستقرار لها ول  م�سريا ماأ�ساويا ماثال، اإذ اأنها حتويّ

مبادئ لأنها تفاجئنا دائما، وتنقلب على ذاتها با�ستمرار: »اإنها نوع من فيلولوجيا ل يقريّ 

مه فوكو: »املوت  روا ما ال�سبب الذي يقديّ لها قرار«، وما ال�سبب يف ذلك يا ترى؟ ت�سويّ

عن طريق املعرفة ميكن اأن يكون اأ�س��س� من الأ�س�س التي يقوم عليه� الوجود«. اإذا 

كانت املعرفة هي املوت، فما هي احلياة؟ اإنها اجلهل ول �سيء غري اجلهل. 

اإن تاأويالت نيت�سه، يوا�سل فوكو، �ستن�سبيّ على تاأويالت، هي بدورها تن�سبيّ 

على تاأويالت اأخرى وهكذا دواليك. نحن اأمام �سل�سة متوالية من التاأويالت التي ل 

»ملدلول  وجود  ل  نيت�سه،  عند  اأن  فوكو،  ح�سب  ذلك،  يف  وال�سبب  نهاية،  لها  نرى 

قد  تكون  عالمات  تُ�سبح  اأن  قبل  وِمن  تاأويالت.  اإليّ  لي�ست  ذاتها  والكلمات  اأ�سلي 

قامت، خالل تاريخها، بتاأويالت، وهي ل تعني �سيئا، وتدليّ عليه اإليّ لكونها اأ�سلية«. 

اأغاثو�ض )جميل ح�سن( يف  ا�ستقاق كلمة  ال�ساهد على ذلك؟ فوكو يحيل على  اأين 

جيني�لوجي� الأخالق )اجلزء الأول، الفقرات 4 و 5(. �سحيح اأن نيت�سه قام يف هاتني 

هي  وغايته  علمي،  م�ستوى  على  لها  معنى  ل  بهلوانية،  فيلولوجية  بقفزات  الفقرتني 

ا�ستقاق اجلمال من الر�ستقراطي، والقبح من الو�سيع. وفوكو نف�سه ي�سري اإىل ذلك، 

457- مي�سيل فوكو، »نيت�سه، فرويد، مارك�ض«، م. �ض، �ض، 49.
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طريق  عن  اخرُتعت  قد  الكلمات  باأن  يقول  عندما  اأي�سا  نيت�سه  يعنيه  ما  »هذا  بقوله: 

«. ل يهمنا التاأويل 
458

الفئات العليا. فهي ل ت�سري اإىل مدلول واإمنا ت�ستدعي عملية تاأويل

بقدر ما يهمنا اخرتاع الكلمات من الفئات العليا. كيف يقبل فوكو بهذه اجلينيولوجي� 

اخليالية؟ كيف ي�ست�سيغ هذا النوع من ال�ستقاق العن�رشي؟

لأن نيت�سه يف نظر فوكو، َمْعلم �سامخ ل ي�ساهيه اأي معلم؛ وهو املعني الذي ا�ستقى 

لالإجنليز.  مبا يف ذلك عداوؤه  اآثار خطاه يف كل �سيء،  اأفكاره، و�سار على هدي  منه 

الإجنليز، حينما خ�س�ض و�سفا للن�ساأة  »لقد اأخطاأ بول ريه )Paul Rée(، كغرْيه من 

�سبيّ  ثم  والت�ريخ،  اجليني�لوجي�  نيت�سه،  مقاله:  يفتتح  هكذا   ،»
459

الخ  ... اخلطية 

نيت�سه،  من  فوكو  ا�ستقاها  التي  ال�ستعمالت  بني  ومن  »اأ�سل«.  كلمة  على  اهتمامه 

وهي موجودة اأي�سا يف اإن�س�ين مفرط يف اإن�س�نيته، املواجهة بني »الأ�سل املعجز الذي 

تبحث عنه امليتافيزيقا«، وبني »خمتلف التحليالت املتيّ�سلة بفل�سفة تاريخية«. ثم بعد 

َل اإىل جوهر املو�سوع، ليقول: »اإن البحث عن اأ�سٍل من  كالم م�سرت�سل وح�سو، و�سَ

هذا القبيل معناه ال�سعي احلثيث لإيجاد »ما قد متيّ وكان«، اإيجاد »ذات«؛ ذات ل�سورة 

ل وِحيَل  يفرت�ض اأنها تطابق نف�سها متام املطابقة، معناه اأي�سا اعتبار كل ما حدث من حتويّ

ر، عوار�ض طارئة. البحث عن الأ�سل معناه يف الأخري ال�رشوع يف اإماطة اللثام  وتنكيّ

عن هوييّة اأوىل. من حقنا اأن نت�ساءل: »اإذا كان اجلينيالوجي يعتديّ بالإ�سغاء اإىل التاريخ 

من  �سواها؟  اآخر  �سيئا  الأ�سياء  وراء  اأن  ي�ستفيد  ع�ساه  فما  بامليتافيزيقا  الت�سديق  بدل 

املوؤكد اأن الأمر ل يتعليّق باأ�رشار الأ�سياء التي ل تاريخ لها بل بال�رشيّ التي هي اإياه من غري 

لت لها بالتدريج جزًء فجزء بدءا من اأ�سكال كانت غريبة عنها. هل  ماهية اأو مباهية ت�سكيّ

ُيعترَب العقل بيت الق�سيد هنا؟ لكن األ ميكن اأن نعتربه نا�سئا هو الآخر عن ال�سدفة؟ 

ومن الوهلة الأوىل »بكيفية معقولة« اأم اأن بيت الق�سيد هو الت�سبث باحلقيقة وب�رشامة 

املناهج العلمية؟ بيد اأن هذا الت�سبيّث ينميّ عن اأهواء العلماء واأحقادهم و�سجالهم الذي 

عرب  بطيئا  �سحذا  �ُسحذت  باأ�سلحة  الفحام  والرغبة يف  ب  بالتع�سيّ املطبوع  ينتهي،  ل 

ه  �رشاعات �سخ�سية طويلة. ثم ماذا عن احلرية: هل هي يف جذر الإن�سان �سيء ي�سديّ

ة.  اأبدا اإىل الكينونة واحلقيقة؟ لي�ست احلرية يف الواقع �سوى اخرتاع الطبقات املُ�َسريِّ

458- »نيت�سه، فرويد، مارك�ض«، م. �ض، �ض، 52.
459- فوكو، »نيت�سه، اجلنيالوجيا والتاريخ«، �ض، 63.



191

ما نعرث عليه يف بدء تاريخ الأ�سياء لي�ض تلك الهوية التي حتفظ الأ�سياء وت�سونها، بل 

.»
460

الختالل، اختالل الأ�سياء الأخرى وال�ستات، ول �سيء غري ال�ستات

املتعالية  الذاتية  رف�ض  العدمية:  فوكو  فل�سفة  مكونات  كل  ثمة  الفقرة  هذه  يف 

والت�سبث باجل�سد؛ حتطيم فكرة التاريخ كدرا�سة علمية فيلولوجية للما�سي؛ نزع اجلدوى 

مبادئه هي جمرد  له،  ثبوت  العقل طارئا ول  اعتبار  الأ�سياء؛  اأ�سل  عن كل بحث عن 

خيالت؛ احلقيقة ل وجود لها، والت�سكيك يف قدرة العلم على انتاج حقائق، واختزال 

الكل يف جمرد اب�ستيميات، و�رشاعات بني العلماء؛ حتى احلرية نف�سها ت�ستحيل اإىل 

وهم؛ ويف النهاية ُيختَزل العامل كله اإىل �ستات، اإىل كاوو�ض، عدمي ال�سورة واملعنى.

عاء اأن يكون  ومن اأين ا�ستمديّ هذه الأفكار العدمية؟ من ن�سو�ض نيت�سه طبعا: فاديّ

العقل طارئا، مرجعه هو جملة من كتاب الفجر )§ 123( »كيف ظهر العقل للوجود؟ 

ر  «. نحن ل ننفي اأن يكون الإن�سان ناتا عن �سدفة، واأنه تطويّ
461

بطريقة معقولة، �سدفة

بال�سدفة حتى و�سل اإىل الإن�سان العاقل، لكن نيت�سه ل يريد اأن يوؤكد الداروينية، وهي 

نظرية ثورية يف البيولوجيا، هو يريد اأن ي�رشب العقل ومبادئه، ويحيلها على جمرد 

�سدفة، وبالتايل �رشب مرتكزات اليقني العلمي، وافرتا�ض اأن كل ما علمناه ميكن اأن 

ي�سبح �سده.

اأق�سى  على  اأو  العلماء،  بني  �سخ�سية  �رشاعات  يف  احلقيقة  مطلب  اختزال  اأما 

نيت�سه الذي  ا�ستيهامات  اأي�سا من  َوْهم لواع بذاته، كما زعم فوكو، فهو  تقدير، يف 

 .
462

يرى اأن احلقيقة هي نوع من اخلطاأ مليّا ُيدَح�ض بعد، َعِمل الن�سج التاريخي على تثبيته

اإىل  ن  يتفطيّ اأن  ودون  انتباهه،  ت�سرتعي  اأن  دون  املربكة  الأقوال  هذه  على  فوكو  ومير 

بعدها العدمي، وحمولتها التدمريية لروح العلم. ل بل اإنه ي�سيف اأقوال اأخرى تزيد 

من تثبيط عزمية كل من يبحث عن احلقيقة. وهذه نوبة من نوبات اله�سترييا املعادية 

للحقيقة حتى املوت: »اأ�سف اإىل ذلك اأن م�ساألة احلقيقة مِلا لها من حقيّ يف رف�ض اخلطاأ، 

والعرتا�ض على كليّ ا�ستباه، ومبا يح�سل لها من قبول عند العلماء تارة، ومن حفظ 

عند الأتقياء تارة اأخرى ثم انكفاوؤها اإىل عامل النجاة اأحيانا اأخرى، حيث تلعب يف اآن 

460- ن. م، �ض، 66.
461- نيت�سه، الفجر، �ض، 95.

462- نيت�سه �سد فاغرن، انظر: فوكو، م. �ض، �ض، 67.
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واحد دور امل�ساحلة والأمر، وتعر�سها اأخريا للرف�ض باعتبارها فكرة ل طائل من ورائها 

كليّها ح�سو وتناق�ض«. 

كل هذه املوبقات ملت�سقة مبن يبحث عن احلقيقة، مبن يفتيّ�ض عن جواهر الأ�سياء 

خارج الظاهر ال�سطحي. فوكو نف�سه هو الذي ي�ستنتج: »األ يدليّ ذلك كليّه على تاريخ، 

تاريخ خلطاأ يحمل ا�سم احلقيقة؟«. فعال، احلقيقة يف عرف فوكو، وم�سايرة لنيت�سه، هي 

د اأكاذيب  كل �سيء اإليّ اأن تكون »حقيقة«، ويف اأح�سن احلالت هي اأفوريزمات اأو جمريّ

اأرجاء العامل:  ته يف  نُُبويّ نيت�سه ون�رش  اإىل  واأخطاء. ومن هنا ف�ساعدا يجب الن�سمام 

»فللحقيقة، مع كل ما متتيّعت به من �سيادة، تاريخ �سمن التاريخ؛ تاريخ ل نكاد نخرج 

منه اإليّ �ساعة الظل الق�سرية؛ عندما يتبنييّ اأن ال�سياء لن يفي�ض من اأعماق ال�سماء ول 

من ب�سائر النهار الأوىل«.

ل يف جمال خطري  نيت�سه، يتوغيّ فاإن فوكو، من�ساقا دائما وراء  َيْحبك مقاله  ولكي 

العاملية:  العن�رشية  اإليّ يف قامو�ض  ا�ستعماله مفردات واأفكار ل جندها  جدا، من حيث 

الأ�سياء  علينا هذه  َي�رشد  فوكو  اأن  الغريب  والدم.  والن�سب،  الثابتة  والطبائع  الِعرق 

يف  العن�رشي  الفكر  اأدوات  متثل  اأنها  نا  كليّ نعلم  الذي  الوقت  يف  جدا،  بريئة  وكاأنها 

 la( الأرومة  هي   :)Herkunft( »هريكونفت«  »كلمة  فوكو:  يقول  ومكان.  زمان  كل 

زمرة،  من  القدمي  النحدار  اأو  الن�سب  اأي   ،)la provenance( امل�سدر   ،)souche

كلمة  اأن حتليل  كما  و�سيع  اأو  رفيع  م�ستوى  من  طائفة  فيها  تنخرط  عرق  اأو  دم  زمرة 

 .»)type social( اأو الف�سيل الجتماعي )Race( قد يحيلنا على العرق )Herkunft(
كالم خطري، غري م�سوؤول، وغري مقبول مبدئيا لأنه عن�رشي، مناه�ض لكرامة الإن�سان، 

ل يليق ب�سناعة الفل�سفة العظيمة.

الإبداعات  وكل  والفيلولوجيا  النقدي  والتاريخ  ال�سحيحة  العلوم  اأنقا�ض  على 

�سنا فوكو باجلينيالوجيا النيت�سوية، التي  الروحية التي تطمح للك�سف عن احلقيقة، يعويّ

تعنى اأ�سا�سا �سحق العقل واإرجاعنا اإىل حالة بدائية مظلمة من اجلهل والتخلف. بفائ�ض 

عي اأنها تعلو الزمن لرُت�ِسي، من  من اخلطابة الأدبية يقول فوكو: »اإن اجلينيالوجيا ل تديّ

 يف احلا�رش 
يّ

وراء �ستات الن�سيان، دميومة كربى، ول ت�سغل نف�سها بَبيان اأن املا�سي حي

البدء ... كل ما  ا بعدما و�سم كل مراحله ب�سورة مر�سومة من  وَيبعث احلياة فيها �رشيّ

اأنه يجعلنا نكت�سف اأن احلقيقة والكينونة ول توجدان يف �سلب ما  مه لنا امل�سدر  يقديّ

انية العر�ض هي التي توجد وحدها، لي�ض اإليّ«. نعرف ول يف �سلب ما نحن. بريّ
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ولكي مُيعن يف اإهانة العلم، وي�سحب منه اأي م�رشوعية ا�ستك�سافية اأو اإرادة حقيقة، 

ه، كما فعل نيت�سه، اإىل العلماء، والفال�سفة واملوؤرخني، ل اإىل تعاليمهم، ل  فهو يتوجيّ

بتحليل جينيالوجي  »ِلنُقم  مهم:  وُيقزيّ فيهم  يقدح  اأ�سخا�سهم كي  اإىل  بل  ُكتبهم،  اإىل 

للعلماء لذلك العامل الذي يجمع الأحداث بعناية يف �سجليّ له اأو للعامل الذي ي�سغل 

نف�سه بعملييّات الثبات والنق�ض«. وماذا كانت ح�سيلة التحليل اجلينيالوجي للعلماء؟ 

اأقول كفرهم: »اجلينيالوجيا �رشعان ما تك�سف  الك�سف عن تزويرهم وخبثهم، واأكاد 

كاتب  اأوراق  اأكدا�ض  باملو�سوعية،  املح�ض  والت�سبيّث  بالنزاهة  يتظاهرون  هم  فيما 

يّ اأمرهم«. 
ِ

ال�سبط ومرافعات املحامي َويل

وقد ا�ستمد فوكو هذا التحقري من نيت�سه وبالتحديد من العلم املرح، واأحال على 

فينا  توليّد  الفقرة  لهذه  ب�سيطة  قراءة  اإن  املحققني«.  العلماء  »اأ�سل  بعنوان   348 الفقرة 

قرفا من التحقيق والتدقيق، نفورا من اأييّ بحث فل�سفي، رعبا ل يو�سف من اكت�ساب 

 املحقق يف اأوروبا ُيولَد من طبقات وحالت اجتماعية 
ِ

العلوم. يقول نيت�سه اإن العامل

خا�سة  لرُتبة  حتتاج  ل  نْبتة  مثل  اأر�ض،  وبال  جذور،  بال  كائن  وهو  الأنواع،  خمتلفة 

بها: لهذا فهو ينتمي اأ�سا�سا اإىل حاملي الفكر الدميقراطي )لحظوا الت�سبيه التحقريي 

بنا قليال، اأثناء مطالعة كتاب  لكونية العلماء(. لكن هذا الأ�سل قابل للتنبوؤ به، اإذ لو تدريّ

، و�سبطناها 
ِ

ق من اخل�سو�سية الذهنية للعامل فيلولوجي اأو م�سنيّف علمي، على التحقيّ

 املحقق، �سنكت�سف 
ِ

�ض، ف�سنكت�سف فيها دائما ما قبل تاريخ العامل متلبيّ�سة يف حالة مَتَرُّ

اأ�سله وعائلته، وب�سفة خا�سة، نوعييّة املهنة واحلرفة التي كانت مُتار�ض من طرف اآبائه. اإنيّ 

. مثال يظهر اأبناء كتيّاب املحكمة 
ِ

لف عادة هو الذي يتكليّم يف َدم ويف غريزة العامل ال�سيّ

واأبناء حافظي الدواوين، الذين كانت مهمتهم تقت�سي دائما اأن ُي�سنيّفوا مادة متنوعة، اأن 

عوها على اأدراج خزانة واأن يخططوها، هوؤلء الأبناء ُيظهرون، يف حالة ما اإذا �ساروا  يوزيّ

 .
463

د اأن يكونوا قد خططوها علماء، ميال خا�سا اإىل اعتبار م�ساألة ما قد ُحليّت تقريبا مبجريّ

هذه ال�سيكولوجيا املتوح�سة، اخليالية واملُ�سَقطة عنوة على العلماء، يعر�سها علينا 

مطابقة  عن  يبحث  اأن  بدل  فهو  العلماء.  حالة  فعلييّا  تعك�ض  وكاأنها  ية  جديّ بكل  فوكو 

نظرياتهم للواقع، ومدى ان�سجامها الداخلي، يتمليّ�ض من هذه املهمة الوعرة ويذهب 

اإىل اإفراغ ا�ستيهامات ل اأ�سا�ض لها من ال�سحة على العلماء. املنطق ذاته، اأعظم اخرتاع 

463- نيت�سه، العلم املرح، § 348، �ض، 211.
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للعقل الب�رشي، َعَجَنه نيت�سه يف عن�رشيته، وجعل منه خ�سو�سية يهودية. وي�ستعر�ض 

اإن  يقول  نوعها.  من  وفريدة  جديدة  اكت�سافات  كاأنها  اخلزعبالت  هذه  مثل  علينا 

ت�سديق،  باأي  ُيحظى  ل  القح،  الأملاين  الربوت�ستانتي  الق�ض  عك�ض  على  اليهودي، 

النا�ض:  ت�سديق  نيل  على  د  متعويّ غري  فهو  �سعبه.  وما�سي  ن�ساطه  لطبيعة  راجع  وهذا 

ويتجليّى ذلك على وجه اخل�سو�ض يف العلماء اليهود الذين ُي�سفون اأهمية كربى على 

ة احُلجج العقلية. هم يعلمون اأنهم  الة لبتزاز الت�سديق عن طريق قويّ املنطق، كو�سيلة فعيّ

�سينت�رشون باملنطق، رغم اأنف النا�ض الطييّبني، ومهما عمل الكره العرقي والجتماعي 

على تكذيبهم. اإذن، لي�ض هناك �سيء اأكرث دميقراطية من املنطق. 

يدعو  اأمر  فهذا  وللعقالنية  لليهود،  وكاره  للدميقراطية،  كاره  طرف  من  قيلْت 

�ض. فعال، هو نف�سه ي�ستعيد الكلي�سيهات �سد ال�رشقيني عموما واليهود خ�سو�سا  للتوجيّ

ي حتى الأنوف العقفاء.  من اأن اأنوفهم عقفاء، واأن املنطق يفعل املعجزات بحيث ي�سويّ

اأنوفا  املعقوفة  الأنوف  كذلك  ويعترب  الأ�سخا�ض،  بني  يفا�سل  ل  يقول،  املنطق، 

. دعابة �سمجة كما هي دعابات نيت�سه.
464

م�ستقيمة

)غ�آغ�آ(

 P.( ريكور  بول  مع  توا�سل  بل  فوكو   / دولوز  الثن�ئي  مع  البالء  َيْنَته  ومل   

الفال�سفة  اأكرث  يكون  اأن  املفرو�س  من  الذي  املوؤمن  الفيل�سوف  وهذا   ،)Ricoeur

جيني�لوجي�  كت�ب  على  يثنى  للعجب  هو  ه�  نيت�سه،  فكر  لإغراءات  مق�ومة 

].»)un grand texte( الأخالق وي�سفه ب�أنه » ن�س عظيم

مني  ُمتقديّ فال�سفة  وبني  بينه  مقارنات  عقده  حيث  من  النيت�سويني  نهج  اتيَّبع  وقد   

ولحقني، حماول اأن ُيغليّب نيت�سه عليهم، واأكرث �سحاياه هم ديكارت وكانط وهيجل. 

نيت�سه وديكارت  بني  بها ريكور  قام  التي  املقارنة  ال�ساأن هو  قراأُت يف هذا  ما  اأعجب 

م«، زَعم فيه اأن هذا  يف ف�سل من كتاب الذات عينه�، حتت عنوان »الكوجيتو املُحطيّ

الأبرز  »املناوئ  منه  الذي جعل  ال�سيء  نيت�سه،  بلغ ذروته مع  فل�سفيا  اإرثا  ال�سعار ميثل 

واأية  ن�سو�ض  اأية  النتيجة؟  هذه  ل�ستخال�ض  ريكور  ا�ستند  ماذا  على   .»
465

لديكارت

464- ن. م، �ض، 212.
465- بول ريكور، الذات عينها، ترجمة جورج زيناتي، املنظمة العربية للرتجمة، بريوت 2005، �ض، 84.
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لت له ذلك؟ على مقال �سغري يتيم بعنوان، درو�س يف البالغة،  حتاليل منطقية وفل�سفية خويّ

�ض الفيلولوجيا، الفيلولوجيا ولي�ض  األقاه نيت�سه يف جامعة بازل ب�سوي�رشا بينما كان ُيدريّ

الفل�سفة، للطلبة هناك؛ وعلى مقال ثاٍن مل ين�رشه يف حياته، بعنوان: »احلقيقة والكذب 

ا�ستطاع  الهام�سني،  الن�سني  هذين  على  بالعتماد  وفقط  لالأخالقي«،  خارج  مبعنى 

ُيغليّبه عليه  اأن  بل  فيل�سوف غربي،  باأكرب  ال�ساب  الفيلولوجي  نيت�سه  ُيلحق  اأن  ريكور 

م حياته وفل�سفته. ويحطيّ

ة وراح يحاكم اللغة التي تُقال بها الفل�سفة،  لقد ترك ريكور امل�ساألة الفل�سفية احلقيّ

الو�سيط  عن  احلديث  متاما  تاهلت  قد  الذات،  فل�سفة  اأنيّ  فكرة  على  د  ُي�سديّ والرجل 

. وفقط بهذا العرتا�ض 
466

ر« اللغوي الذي يحمل حججها حول الأنا موجود والـ»اأنا اأفكيّ

الب�سيط، الوارد يف در�ض عن البالغة ل عالقة له بالفل�سفة، فاإن نيت�سه ح�سب ريكور 

»اأظهر للمالأ كل ال�سرتاتيجيات البالغية الغائرة اأو املن�سية، اأو حتى املكبوتة وامل�ستنكرة 

بكل نفاق، با�سم مبا�رشييّة التفكري«. كل هذا الإجناز قام به نيت�سه وهو �ساب يف الثامنة 

والع�رشين من عمره. ثم ي�سيف: »اإن كتاب درو�ض البالغة يقرتح الفكرة اجلديدة وهي 

حريف  خطاب  اإىل  ُم�سافة  زينة  مُتثيّل  ل  والكناية  واملجاز  ال�ستعارة  البيانية  التعابري  اأن 

اأ مرتبط بالعمل الأكرث بدائية لوظيفة اللغة.  حقيقي غري جمازي، بل هي جزء ل يتجزيّ

.»
467

وهذه باأكملها جمازية

يق�سي  اأن  نيت�سه  ا�ستطاع  نعلم كيف  اأن  نريد  املقدمات اخلطابية،  بعيدا عن هذه 

على كوجيتو ديكارت؟ لن تدوا الإجابة جاهزة، يجب عليكم اأن تطوفوا مع ريكور 

ريكو، يف  يقول  نيت�سه،  هذا:  هو  الفراغ  ال�سفر.  نقطة  اإىل  ُيرجعكم  ثم  الفراغ،  يف 

كتاب »احلقيقة والكذب« َذهب اإىل اأبعد احلدود يف مفارقة اللغة. ما هي املفارقة؟ اأن 

«. لكن من يقول اإن اللغة كاذبة، فهو كاذب، اإذن �سادق، وبالتايل 
468

اللغة »كاذبة متاما

كاذب جمددا وهكذا ندخل يف متاهة مفارقة الكذاب دون اإمكانية اخلروج منها. ورغم 

املفارقة حتى  ل م�سوؤولية هذه  املفكر »الذي حتميّ نيت�سه هو  اأن  فاإن ريكور يدعي  ذلك 

»ال�سارحني  من  اأيٌّ  لها  يتحميّ مل  الكربى  امل�سوؤولية  هذه  ذلك،  من  اأكرث  بل  النهاية«، 

466- الذات عينها، م. �ض، �ض، 85.
467- ن. م، �ض، 86.
468- ن. م، �ض، 86.
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الذين ُيدافعون عن احلياة واإرادة القتدار، وذلك من اأجل الك�سف عن حقيقة مبا�رشة 

.»
469

جديدة تقوم مقام الكوجيتو وكل ادعاءاته التاأ�سي�سية

ل ُيزعجه اأن ياأتي نيت�سه ويقول لنا اإن احلقيقة هي َوْهٌم ا�سطنعه الإن�سان للحفاظ 

القدرة على  الإن�سان  ذاتها �سحبت من  الطبيعة  اإن  القول  احلياة؛ ول يخجل من  على 

ك�سف هذا الوهم »وَرَمْت املفتاح«، ولكن نيت�سه يعتقد اأنه ميلك هذا املفتاح. واملفتاح 

ال�رشي يكمن يف وظيفة الوهم كُقدرة على زحزحة املعاين، كتزييف. وقدكتبها ريكور 

بهذا  ي�رشحها  املوايل  كالمه  لكن  للفرن�سية.  ترجمتها  دون   )Verstellung( بالأملانية 

العربي  التزييف )والتمويه والتيّورية( )dissimulation(، واملرتجم  اأي مبعنى  املعنى، 

كتب »اإخفاء«. لكن يف كلتا احلالتني معا، تزييف اأو اإخفاء، ل يحق لريكور اأن يقول لنا 

اإن زحزحة املعاين )بطريقة اعتباطية كما هي عادة نيت�سه( هي �رشيّ العمل الوظيفي الذي 

.
470

يقوم به الوهم، لي�ض على ال�سعيد اللغوي فح�سب بل اأي�سا على ال�سعيد البالغي

لها يف  مكان  التي ل  القبيحة  دة  املتعميّ الأكاذيب  الوهم، يف عامل   
ِ
َوهم نحن يف 

تغدو  قالها حتى  نيت�سه  اأن  يكفي  ولكن  َلة.  ِب�سِ العلمية  النزاهة  اإىل  ول متتيّ  الفل�سفة 

عني ال�سواب واأروع احلكم. اإنه مدعاة للياأ�ض، يف نقا�ض للكوجيتو الديكارتي، الذي 

معرفة  بلوغ  دون  حتول  التي  املعوقات  وتخطي  الريبية  عطالة  لتجاوز  �ساحبه  ابتدعه 

يقينية، اأن ُيقال لنا اإن نيت�سه ل يرتدد يف خياره: النموذج بالن�سبة اإليه، هو الكذاب الذي 

ُي�سيء عن ق�سد ا�ستعمال اللغة ب�رشبات ال�ستبدال الإرادي وقلب الأ�سماء. 

ومع ذلك، ورغم هذا الكالم اخلطري، فاإن ريكور اجتهد لتخلي�ض هذا الكذاب من 

م الكذب واأغرق الكون كله فيه، وجعله  لاأخالقية اأكاذيبه. ماذا فعل؟ وباأييّة و�سيلة؟ َعمَّ

على �ساكلة ثقب اأ�سود، بَالُوَعة جهنيّمية �ساحقة لكل �سيء. ول تنجو من هذه البالوعة 

ِلُلغة املجاز،  حتى اللغة التي ن�ستعملها يف حياتنا اليومية، نظرا لغياب نقي�ض حقيقي 

وبالتايل مل تعد لنا من م�سوغات نظرية اأو براهني منطقية لك�سف اأكاذيب الكذاب: »اإن 

«. وبغياب هذه املرجعية نبقى �سجناء 
471

لغة الكذاب لي�ض لها، كمرجعييّة، لغة غري كاذبة

ا�ستهتار  ثمة  اأت�ساءل هل  اأنا  الكذب مدى احلياة.  الأبد، ومعجونني يف  اإىل  ال�ستعارة 

469- ن. م، ن. �ض.
470- ن. م، �ض، 87.

471- انظر الن�ض الفرن�سي:
P. RICOEUR, Soi-même comme un autre, Paris, Edition du Seuil, 1990, p. 24.
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بالفل�سفة اأكرث من هذا؟ هل ثمة ت�سجيع على الإرهاب اأقوى من هذا الكالم؟ وكيف 

م مربرات للكذابني  ع على الإرهاب من يفتح باب الكذب على م�رشاعيه وُيقديّ ل ي�سجيّ

الإ�سالميني مثال كي يقولوا كل �سيء ويختلقوا كل اأ�سناف الأكاذيب دون حما�سبة؟ 

املرتلة  نيت�سه  لأفكار  الوخيمة  ال�ستتباعات  هذه  متاما  ريكور  عن  غابت  لقد 

من  ب  التعجيّ اإليّ  ي�سعنا  ول  احلقيقة،  على  هجمته  خطورة  عنه  وغابت  والالفل�سفية، 

كيفييّة و�سفها باأنها ت�رشيح ذو »لهجة مهيبة احتف�لية«، اأق�سد الت�رشيح الذي يقول 

وكلمات  والكنايات  ال�ستعارات  من  كة  متحريّ كرثة  احلقيقة؟  اإذن  هي  »ما  نيت�سه:  فيه 

لت  وبُديّ مت  وُعظيّ ُرفعت  الب�رشية  العالقات  من  باخت�سار جمموعة  اأي  اأنرثبومورفية، 

وُزييّنت �سعرييّا وبالغييّا فبدت ِل�َسعبها، بعد طول ا�ستعمال، ثابتة، �سحيحة، وملِزمة: اإن 

تها احل�سية، ِقَطع  احلقائق هي اأوهام ن�سينا اأنها كذلك وا�ستعارات ا�سُتهلكت وَفقَدت قويّ

ُعملة فقدت نق�سها، ومل يعد ميكن اعتبارها كِقَطع ُعملة، ولكن َكِقطع معدنية«. 

)ف�آف�آ( 

يف  ن  يتمعيّ اأن  ريكور،  بول  مثل  وح�سيف،  ب�رع  فيل�سوف  من  اأنتظُر  كنُت 

التعريف الغريب جدا الذي اأعط�ه نيت�سه للحقيقة )جي�س من ال�ستع�رات(، واأن 

َينطق بكلمة واحدة نقدية، اأو ُيبدي َنَزرا من الحرتاز الفل�سفي اإزاءه، لكنن� ل 

جند �سيئ� من هذا القبيل، ول جنده حتى عند ادوارد �سعيد الذي ا�ستخدم هذا 

التعريف مله�جمة ال�ست�سراق.[ 

كل ما جنده هو اعجاب �سمني واجهاد �رشيح وغريب لهذا الن�ض ال�رشير جدا 

بالن�سبة  احلقيقة،  على  نيت�سه  هجمة  مثلت  لقد  اخليال.  تفوق  اأ�رشارا  اأحدث  والذي 

ة  لريكور ك�سبا فل�سفيا ق�سى به على الكوجيتو الديكارتي، واأغرب منه، وقبل ريكور ِبِعديّ

�سنوات َمثيَّلْت ك�سبا جييّدا للمفكر العربي اإدوارد �سعيد لكي يهجم على ال�ست�رشاق 

وَي�ْسحل امل�ست�رشقني يف احل�سي�ض. 

لكن ما فعله ادوارد �سعيد هو حتقيق يف الواقع ملا ن�سح به نيت�سه اأتباعه طوال حياته: 

ال�سماح للنف�ض بالتحوير والتزوير والت�سويه و�سك العملة الزائفة.

»ال�ست�رشاق«،  كتاب  ق�سييّة حمورية يف  واأحتدث عن  قو�سا  اأفتح  اأن  اأريد  وهنا 

�سفحاته  احدى  يف  املفكرين.  عقول  يف  نيت�سه  ُيحدثه  اأن  يقدر  الذي  ر  ال�رشيّ ثبت 
ُ
لأ
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ُيعطي �سعيد تعريفا غريبا لال�ست�رشاق: »ال�ست�رشاق مدر�سة للتف�سري َحَدَث اأن كانت 

 .»
472

تها ال�رشق، بح�سارته و�سعوبه واأقاليمه املََحلييّة ماديّ

التف�سري، )الرتجمة هنا خاطئة،  لي�ض مدر�سة من مدار�ض  ال�ست�رشاق  اأن  واحلال 

 ،)
473”a school of interpretation“ الأ�سح هو »مدر�سُة تاأويٍل« كما يف الن�ض الأ�سلي

ومربهنني  تاريخية  حلقائق  كا�سفني  واإمنا  لني  موؤويّ اأنف�سهم  يعتربون  ل  امل�ست�رشقني  لأن 

ية ثابتة. واأظن اأن هذا التعريف لال�ست�رشاق غر�سه الأ�سا�سي هو �رشب  عليها باأدلة ن�سيّ

املرُتاكمة عرب  العلمية  بالنتائج  ال�سميم وال�ستهانة  البحوث ال�ست�رشاقية يف  م�سداقييّة 

قروٍن من البحث والتيّدقيق. 

اإن مكت�سفات ال�ست�رشاق اجلليلة، ح�سب اعرتاف �َسعيد نف�سه »التي ق�م به� عدد ل 

روا الن�سو�س وترجموه�  يح�سى من الب�حثني الذين وقفوا حي�تهم على البحث فحريّ

لوا اإىل نت�ئج  تة وتو�سيّ وو�سعوا كتب النحو واأليّفوا املع�جم واأع�دوا �سور احلقب املييّ

« ل ت�ساوي �سيئا، ومعدومة القيمة 
ته� بطرائق “و�سعية”474 علمية ميكن اإثب�ت �سحيّ

املعرفييّة لأنها مطبوعة منذ البداية بطابع اليديولوجيا. وال�ست�رشاق، رغم كل املجهودات 

يف �سرب الن�سو�ض وحتقيقها وترجمتها ون�رشها، َيبقى، يف راأي �سعيد، �ساأنا ا�ستعماريا ذا 

د حوار للغرب مع ذاته ومع �سورة ا�سطنعها  طابع امربيايل، وعلى اأق�سى تقدير هو جمريّ

رة يف عامله ال�سييّق وُم�رشَِّطة بُلغته.  من حم�ض خياله، �سورة موؤطيّ

ف، ذلك اأن مكت�سفات  م هذا احلكم املتع�سيّ وهنا يدخل نيت�سه يف املعمعة لكي ُيدعيّ

لت وكانت  وؤوب »قد ت�سكيّ ال�ست�رشاق كلها، وُجُهود العلماء عرب قرون من البحث الديّ

اللغة بها، وما  اللغة، مثل جميع احلقائق التي تاأتينا  دة يف  دائما تخ�سع حلقائق جُم�سَّ

ك من ال�ستع�رات  “جي�س متحريّ حقيقة اللغة، على نحو ما قاله نيت�سه يوما ما، اإليّ: 

والكن�ي�ت والت�سبيه�ت ب�لإن�س�ن وب�خت�س�ر جُممل عالق�ت ب�سرية ق�مت عوامل 

ف�أ�سبحت  وجتميله�،  اأجزائه�  مواقع  وتبديل  به�،  ب�لرتق�ء  ة  وبالغييّ �سعرييّة 

تبدو بعد طوال ا�ستعم�له� حق�ئق �سلبة وفقهية وملزمة ل�سعب من ال�سعوب: م� 

.»
احلق�ئق اإليّ اأوه�م ن�سي املرء اأنه� كذلك يف الواقع”475

472- ادوارد �سعيد، ال�ست�سراق، موؤ�س�سة الأبحاث العربية، الطبعة ال�ساد�سة، بريوت 2003، �ض، 214.
473- E. SAID, Orientalism, Vintage Book, New York 1979, p. 203.

474- ال�ست�رشاق. املفاهيم الغربية لل�رشق، ن. �ض.
475- ن. م، �ض، 320.
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نقل  اأنه  اأم  عليه،  لع  اطيّ لغة  اأي  ويف  نيت�سه،  ن�ض  على  �سعيد  لع  اطيّ هل  اأدري  ل 

يحارب  مفكرا  اأن  مبكان  الغرابة  من  اإنه  الكلمات.  يف  التدقيق  دون  اآخر  ن�ض  عن 

يف  املحورية  نيت�سه  كلمة  حتريف  اإىل  َيعَمد  وال�رشامة،  بالدقة  م�سهورين  كبار  علماء 

“اللغة”  عن  يتحدث  ل  نيت�سه  لأن  ل�ساحله؛  وتوظيفها  بها  والتيّالعب  الن�ض  هذا 

 Was ist also“ اإذن؟  احلقيقة  هي  »م�  باحلرف:  ويت�ساءل  “احلقيقة”،  عن  واإمنا 

«، ثم يجيب باأنها جي�ض من ال�ستعارات ... الخ. 
476”?Wahrheit

)ق�آق�آ(

والبحث  والت�ريخ  احلقيقة  �سد  اخلواطر  هذه  كتب  نيت�سه  اأن   املوؤكد 

اإليه  وجهه�  التي  رة  املُدميّ النتق�دات  �سد  ي�ئ�سة  فعل  ة  كرديّ الفيلولوجي 

اق القوم من الفيلولوجيني الأمل�ن، بعد اأن �ُسدموا  فيالموفيت�س موليندورف، وُحذيّ

بكت�به الفظيع: مولد الرتاجيدي�.[

ماته ال�رش�سة على احلقيقة   ومن املحتمل جدا اأن الكلمات التي قدحت فيه زناد تهجيّ

رها فيالموفيت�ض يف كتابه. حيث قال: لي�ض  واملو�سوعية التاريخية، هي تلك التي �سطيّ

من ال�سعب، نق�ض كل ا�ستيهامات نيت�سه، والربهنة على اأن اأ�ستاذ الفيلولوجيا هذا قد 

ة  م�ت يف عالقة ب�جلهل )Unwissenheit( وقليّ هة وحَتكيّ �سييّد اأحكامه »على عبقرية مُموَّ

«. وقد اأثبَت فيالموفيت�ض 
477

)und Mangel an der Wahrheitsliebe( حبيّ احلقيقة

عامل  يف  يلج  عندما  واأنه  اخت�سا�سه،  من  ن  متمكيّ غري  نيت�سه  اأن  ال�سواهد  من  بفائ�ض 

 ...
478

»)kindische Unwissenheit( الدرا�سات الكال�سيكية فهو ُيبدي »جهال �سبيانيا

ب  ويتعجيّ )kennt den Euripides nicht(؛  يوربيد�ض  يعرف  ل  نيت�سه  ال�سييّد 

فيالموفيت�ض من الأخطاء الرهيبة التي وقع فيها ويقول: »ما هذا الع�ضيّ من احلم�ق�ت 

نا بفورت�  ميّ
ُ
)Blödsinn(!« ثم ُيعاِتبه �سخ�سيا: »�سييّد نيت�سه ما هذا اخِلزي الذي اأحلقَته باأ

ج منه خرية الفيلولوجيني الأملان(. «. )بفورتا هو املعهد ال�سهري الذي تخريّ
479

)Pforta(

476- F. NIETZSCHE, Über Wahrheit und Lüge im aussermorlischen Sinne, in ID, Werke I, de Gruyter, 
Berlin 1999, p. 880.

477- U. VON WILAMOWITZ-MÖLLENDORFF, Zukunftsphilologie! Eine Erwiderung auf Friedrich 
Nietzsche, ord. Professors der klassischen Philologie zu Basel, Geburt der Tragödie, Gebrüder 
Borntraeger, Berlin 1872, p. 8.

478- Ibid, p. 9.
479- Ibidem. „Welch Nest voll Blödsinn! Welche Schande hr. Nietzsche machen Sie der Mutter Pforte!“.
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ة، قاطعة وحا�سمة، َوْقُعها رهيب على م�سامع �سخ�ض يعترب نف�سه نور  كلمات حاديّ

غ  اأهان علمه ومريّ نيت�سه  القاطعة لأن  اللهجة  اإىل هذه  التجاأ فيالموفيت�ض  العامل. وقد 

ن،  يف احل�سي�ض تراثا عظيما من البحوث اجلدية يف ميدان الفيلولوجيا. فالرجل متيقيّ

وهو على حق، اأعني فيالموفيت�ض، من اأنيّ الطريق ال�سوي الذي �سار على هديه اأبطال 

الفيلولوجيا وعلم التاريخ النقدي، ل ُيذعن اإليّ اإىل مطلب احلقيقة، واأن املنهج العلمي 

ال�سحيح هو الرتقاء من معرفة ثابتة اإىل معرفة اأخرى؛ مع َفْهم كليّ ظاهرة َحدثت يف 

املا�سي فقط من خالل ُمعطيات احِلقبة التي ن�ساأت فيها، وتربيرها يف �رشورتها التاريخية 

الراهنة، واأن يكون هذا املنهج التاريخي النقدي، الذي اأ�سبح، على الأقل يف خطوطه 

 .
480

العري�سة، َك�سبا علميا را�سخا، كل هذا ل ميكن اأن ينكره حتى ال�سيد نيت�سه

ا يف الواقع فقد َخَرَقه كليا واختار نهجا مغايرا، بحيث اإنه، لتمرير  ل ُينكره بالفم اأميّ

الفيلولوجيا  م على  تَهجيّ العلمي،  البحث  منهج  تت�سارب مع  التي  الفاغرنييّة  مقولت 

و�سابيّا  لراأيه،  خمالف  راأي  كليّ  باجُلنب  ناعتا  النقدية،  التاريخية  قاعدتها  و�رشب 

 .
481

الفيلولوجيني جهارا

احلقائق  ر  يزويّ لأنه  الفيلولوجيا  كر�سي  عن  ي  التنحيّ اإىل  فيالموفيت�ض  دعاه  وقد 

قاله  ما  على  بالتيّاأكيد  نقده  فيالموفيت�ض  ويختم  املتعلمني.  �سفوف  يف  اجلهل  وين�رش 

مُت الرباهني على  من قبل واإعادة نف�ض التهمة: اجلهل ونكران احلقيقة »اأعتقد اأنني قديّ

 der Unwissenheit und des Mangels( ُمعاتبِتي اإييّاه ب�جلهل ونق�س�ن حبيّ احلقيقة

an Wahrheitsliebe(. ولكن اأخ�سى اأين اأخطاأُت يف حق ال�سيد نيت�سه. فاإْن اعرَت�َض 

 باأنه ل يعباأ بـ“التاريخ والنقد” ول بذاك “التاريخ الكوين املزعوم”، وباأنه يريد 
يّ

علي

تَعزَية ميتافيزيقية”، وباأن اأقواله لي�ض لها وجود  “و�سيلَة  ديونيزي”،  فنيّي  “خلق عمل 
ِلَعامَل الأحالم” اإن كان الأمر  “الواقع اجلليل  ، بل هي  العيني والفظيّ النهاري  الواقع 

اأترك له عن  ُم �ساغرا اعتذاراتي.  اأقوايل واأقديّ اأ�سحب كليّ  على هذه ال�ساكلة، فاإنني 

.»
482

طواعية اإجنيله لأن �سالحي ل َيفليّ فيه

480- Ibid, p. 8.
481- Ibidem. 
482- Ibid, p. 32. “Ich glaube der Beweis für die schweren Vorwürfe der Unwissenheit und des Mangels 

an Wahrheitsliebe ist gegeben”. 
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فيالموفيت�ض يوؤكد باأنه �سي�سحب كالمه على هذه ال�رشوط فقط، ولكن اإن متادى 

نيت�سه يف ا�ستهتاره مببادئ املنهج النقدي التاريخي، ووا�سل يف نف�ض الوقت تدري�ض 

الفيلولوجيا، فاإنه لن ي�سحب كالمه، بل يف هذه احلال �سين�سحه، ب�سيء واحد »وهو 

اليونان،  اإىل  الهند  من  ل  وليََتنقيّ ِتْر�َسه  فليُ�سِهر  بَوعده.   
َ
َيفي اأن  نيت�سه  ال�سييّد  على  اأنيّ 

ن منه العلم؛ فليجمع  لكن عليه اأن َينزل من علياء كر�سييّه الذي كان من واجبه اأن ُيلقيّ

اأمام ُركَبَتيه منورا وفهودا، لكن لي�ض ال�سبيّان الفيلولوجيني الأملان الذين يجب عليهم، 

َيتعليّموا فقط البحث عن احلقيقة فوق كليّ �سيء،  اأن  د الناكر لذاته،  يف العمل املتزهيّ

ال�سيء  لل�سباب  الكال�سيكي  الرتاث  مينح  لكي  بالتزام،  اأحكامهم  حترير  يتعليّموا  ان 

الوحيد الدائم، الذي تَِعد به ربيّات ال�سعر والذي ل ميكن اأن تِهَبه، يف ذلك الكتمال 

وال�سفاء، اإليّ الدرا�سات الكال�سيكية: “املحتوى يف �سدورهم وال�سكل يف روحهم” 

.»
483

)den Gehalt in ihrem Busen, und die Form in ihrem Geist(

د فيالموفيت�ض على  ا على نيت�سه و�سديقْيه، فاغرن وُروَده، اأكيّ ويف جولة ثانية، وَرديّ

ل  امل�ساألة  لأن  اجلديدة”،  “الفيلولوجيا  ُدعاة  وبني  بينه  يف�سل  الذي  ال�سا�سع  البون 

تخ�ض نقاطا هام�سية، اأو تنح�رش يف م�ساكل فيلولوجية دقيقة فح�سب، بل تذهب اإىل 

ة غائرة ول ميكن ردمها.  العمق، ومت�ضيّ مبا�رشة اأخالقيات البحث العلمي. هنا تُفتح هويّ

خالفا خل�سومه املُ�ستخفيّني بالتحقيق والتدقيق، فاإن فيالموفيت�ض َي�ِسري على هدي املثال 

م�ساهمة  على  يقفز  ل  والعقل؛  احلياة  قوانني  بح�سب  الَعامَل  ر  تطويّ هو  الذي  الأعلى 

ت من العامَل، بجديّ  العلماء ال�سابقني بل يعرتف بف�سل تلك العقول العظيمة التي افَتكيّ

ج لها خ�سومه، فاإن  ومثابرة، اأ�رشاره العميقة. وعلى عك�ض العدمية النظرية التي يرويّ

كما  وُيحاول،  املجهول،  اإدراك  على  الإن�ساين  العقل  بقدرة  تفاوؤل  كليّه  فيالموفيت�ض 

. ويف الِعْلم  يقول، ب�سيء من النبهار اأن يقرتب من نور اجلمال الأبدي الذي يبثه الفنيّ

ر عقله من �سلطة الأحكام امل�سبقة. لكن يف  الذي ميالأ حياته يجتهد لتتبُّع الأثر الذي ُيحريّ

ر قرون من البحث العلمي:  مقابل ذلك فاإن �ساحبنا بَعَمِله مل يفعل اإليّ اأن اأجهز على تطويّ

هنا متيّ َحذف كل ما اأوحْت به الفل�سفة والعلم والدين لكي يك�سف لنا عن الوجه القبيح 

الإلهية  َوِر  ال�سيّ املزعوم   
يّ

الفيلولوجي هذا  م  ه�سيّ لقد  الق�مت.  الظالمي  الت�س�وؤم  لذاك 

483- Ibid., p. 32. 
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التي ُيزيِّن بها ال�سعر والفن الت�سكيلي �سماءنا، يف �سبيل عبادة وثن ريت�سارد فاغرن »كل 

 .»
484

له هذا ل ميكنني اأن اأحتميّ

ر فيالموفيت�ض اأخريا جمابهته لنيت�سه باأن اإح�سا�سه اجلريح رديّ بطريقة دينية، كما  و يربيّ

ائه اإن تاوز هنا وهناك احلدود امل�سموح بها. اإليّ اأن كليّ من  يقول، ويطلب املعذرة من قريّ

يحكم، بعيدا عن الأهواء، �سيعرتف باأنه جادل بنزاهة وباأنه مل يفعل ذلك اإليّ من اأجل 

احلقيقة »لكن احلقيقة ميكن اأن تنت�رش ِبُدوين، وعاجال اأو اآجال فاإن تييّار الزمن املت�ساِرع 

رين ال�سعور باأنني  �سيَُجريّ معه هذه الورقات كما ورقات خ�سومي؛ ومع ذلك لن ُيَكدِّ

بداأُت وُقدُت معركة ل ميكنها اأن َتلب يل ل َفخرا، ول ِرْبحا، ول لَذة، والتي مل تَدفعني 

التي  الراية  لإعالء  الواجب  فقط �سوت  اإنه  من خارج.  احلثيّ  ول  احلاجة،  ل  اإليها، 

      .»
485

اأحارب حتتها

)ك�آك�آ( 

من املحتمل جدا اأنيّ ل اإدوارد �سعيد ول ريكور، من بعده، يعلم�ن خلفي�ت 

هم� هو ال�ستحواذ على الفكرة النيت�سوية  الق�سية، ورمب� ل تعنيهم� كثريا، لأن َهمَّ

�ك.[ وحتويله� اإىل �سالح فتيّ

 ادوارد �سعيد التقط هذه الفكرة لكي ُيْجريها على البحوث الفيلولوجية التي قام 

بها العلماء الغربيون، وهكذا يت�سنيّى له حتطيم ال�ست�رشاق بطريقة ع�سوائية. لكن غاب 

عنه اأن املق�سد الأ�سلي الذي َيُرومه نيت�سه، من خالل هذه ال�سذرة، هو �رشب مفهوم 

اأو اأ�سطورة كتابييّة اأ�سبحت،  د معتقد ديني غيبي،  احلقيقية يف ال�سميم، وَجْعلها جمريّ

ة ترديدها، حقائق ملِزمة للوعي ال�سعبي. وقد �سبيّه اأحد الناقدين هذا املفهوم  من �سديّ

، لكن هذا 
486

النتحاري العدمي للحقيقة، ب�سخ�ض يقطع الغ�سن الذي يجل�ض عليه

484- U. VON WILAMOWITZ-MÖLLENDORFF, Zukunftsphilologie! Zweite Stück. Eine Erwidung auf die 
Rettungsversuche für Fr. Nietzsche ‚Geburt der Tragödie’, Gebrüder Borntraeger, Berlin 1873, p. 
23 „Das ertrug ich nicht“

485- Ibidem.
486- V. DE PALLARES, Le crépuscule d’une idole. Nietzsche, nietzschéisme, nietzschéens, Paris, 

Grasset, 1910, p. 259. « Quant à ses fantaisies contre la vérité, elles rappellent les innocents 
exercices de pugilat auxquels se livrent les tout petits sur le sein de leur nourrice. Il est en effet 
assez plaisant de voir un philosophe échafauder des propositions, enchainer des arguments dans un 
ordre dans un ordre logique, se servir en un mot de l’appareil de la vérité même. Certes, on peut 
toujours scier la branche sur laquelle on est assis, mais quand on pratique cette opération du côté 
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ر بيٍد ما يريد اأن يربهن عليه بيد  الت�سبيه ينطبق على �سعيد لأنه، دون اأن يدري، فهو ُيَدميّ

اأخرى. 

نيت�سه  عليه  �سييّد  الذي  البناء  كل  فيالموفيت�ض  الكبري  الفيلولوجي  نق�ض  اأن  بعد 

وغربتها  الفيلولوجي  البحث  روح  عن  وبُعدها  خللها  وبنييّ  الرتاجيديا،  يف  نظريته 

)اأبوكاليب�سية  ِقيامييّة  باأ�سطورة  ناقده؟  باأي �سالح واجه  نيت�سه؟  ماذا فعل  عن احلقيقة. 

apocalyptique«(: يف ُركن ما من اأركان الكون القا�سية، مدحورا يف اأنظمة �سم�سية ل 

، كان هناك كوكب، اكَت�َسفت فيه حيوانات عاقلة اأنها تعرف. هذا الكائن  حُت�سى ول تُعديّ

للطبيعة،  معدودة  زفرات  بعد  كذبا.  والأكرث  الكائنات،  بني  من  والأحقر  الأ�سغر  هو 

اأن  الأف�سل  ومن  حمالة،  ل  متوت  اأن  العاقلة  احليوانات  على  وكان  الكوكب،  د  َتمَّ

حها مبعرفة اأ�سياء كثرية، اكت�سفت اأنها ل تعرف �سيئا واأن  متوت وتفنى لأنها، رغم تبجيّ

 fluchten der( ر. ماتت، ويف حلظة موتها، لََعنت احلقيقة كل ما تعرفه هو باطل ومزويّ

. احلقيقة 
487

Wahrheit(. هكذا كان م�سري تلك احليوانات اليائ�سة التي اكت�سفت املعرفة

انرثوبورمفية،  وت�سبيهات  ال�ستعارات،  لأنها جي�ض من  على كل حال غري موجودة، 

دت �سعرييّا وخطابييّا، ثم تُرجمت، ومت تزويقها، وبعد عادة طويلة بدت ل�سعب ما  عيّ �سُ

 ،)Die Wahrheiten sind Illusionen( اأنها ثابتة، اأنها �رشيعة ُملزمة: احلق�ئق هي اأوه�م

نُ�سي اأنها كذلك، فهي ا�ستعارات اأ�سبحت بالية وعاجزة اإىل حديّ كبري، ُعمالت فقدت 

.
488

�سكوكها والآن تُعترب فقط كمعادن، ولي�ض كعمالت

باأن  والقول  نيت�سه  بن�سو�ض  التقيد  يوا�سل يف  ريكور  فاإن  التهجمات  رغم هذه 

 ،»
489

ل مفتاحا مفيدا من اأجل تاأويل »املواجهة النقدية للكوجيتو الختزال املجازي ي�سكيّ

اأي�سا  اأمت�سك  ر يف احدى �سذراته التي قال فيها: »اإين  اأفكيّ نيت�سه ق�سى على الأنا  واأن 

له اإىل اآخره وبُ�سط  م وُرتيّب من اأويّ بظاهرييّة العامل الداخلي: كل ما ي�سبح وعيا لنا قد نُظيّ

والت�سل�سل  الداخلي،  لالإدراك  احلقيقية  ال�سريورة  اإن  ل  ويّ
ُ
واأ واخُتزل  واخُت�رش  ل  و�ُسهيّ

de l’arbre, la chute est inévitable. Elle est d’ailleurs sans danger ; on ne se fait jamais grand mal 
en tombant du haut d’un raisonnement. Et c’est pourquoi nous pouvons peut-être en rire un peu ».

487- F. NIETZSCHE, Über Wahrheit und Lüge im aussermorlischen Sinne, in ID, Werke I, de Gruyter, 
Berlin 1999, p. 880.

488- Über Wahrheit und Lüge, Ibidem.

489- ريكور، الذات عينه�، م. �ض، �ض، 88.
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اأة  ال�سببي بني الأفكار والعواطف وال�سهوات والرابط بني الذات واملو�سوع كلها خُمبيّ

.»
490

متاما عنيّا ورمبا مل تكن �سوى من حم�ض اخليال

عن طريق هذا ال�سيل من اخلطابة والكلمات املر�سو�سة، دون برهان عقالين اأو دليل 

منطقي، ا�ستطاع نيت�سه، على حد ريكور، اأن ُيثبت ظاهرية العامل الداخلي ومَتاثُله مع 

رع:  ب هذا الديّ العامل اخلارجي. ولكي يقطع ال�سبيل اأمام اأييّ اعرتا�ض فاإن ريكور ُيَن�سِّ

الظاهر لي�ض ظاهرا بل ل �سيء. فعال، ل يجب اأن يغيب عن بالنا، ُينبِّه ريكور »الهجوم 

�سد الو�سعية، فحيث تقول هذه: لي�ست هناك �سوى وقائع، فاإن نيت�سه يقول: الوقائع 

�سيئا حا�سما من  غييّب  ريكور  لكن   .»
491

تاأويالت فقط  هناك  ما هو غري موجود،  هي 

ة والأمٌل هي ظواهر  �سذرة نيت�سه، وهو اجلملة الأخرية التي يقول فيها »اإن م�ساعر اللذيّ

ة«.  ذهنية متاأخرة وم�ستقيّ

اأ�سا�ض يف علم  اأدنى  له  ولي�ض  ال�سيكولوجية  البداهة  يناق�ض  الت�رشيح  لكن هذا 

البيولوجيا، لأن، انطالقا من اخللييّة، و�سول اإىل احليوان العاقل، الأمل َي�ْسبق رديّ الفعل، 

عامل  هو  منه،  ي  احِل�سيّ حتى  نيت�سه،  عامل  فاإن  وهكذا  العك�ض.  ولي�ض  الفكرة  م  ويتقديّ

معكو�ض �سبيه بعامل الأحالم اأو عامل املَجانني؛ ورغم ذلك فاإنيّ ريكور يتباهى بهذا الأمر 

التجربة  لي�سمل  نقده  نيت�سه  ع  ُيو�سيّ حني  بال�سماتة:  مزوجا  لديكارت  احتقارا  وُيبدي 

�س، من حيث املبداأ، ال�سفة ال�ستثن�ئية للكوجيتو جت�ه ال�سك  الداخلية فهو »ُيقويّ

.»
هه ديك�رت �سد التمييز بني ع�مل احللم وع�مل اليقظة492 الذي وجيّ

نيت�سه  لأن  املنهجي،  ال�سك  وهو  ميلك،  ما  اأعز  يف  ديكارت  تاوز  نيت�سه  واأخريا 

«، بل َفَعَل اأكرث من ذلك، َقلَب 
493

�سك يف هذا ال�سك، »وَدَفَعه اإىل اأكرث ميّا فعل ديكارت

ه املُغايل اإىل �سالح »�سد اليقينييّة نف�سها التي ظنيّ ديكارت اأنه قد جعلها خارج لعبة  �سكَّ

ال�سك«. اإذا قال ديكارت: اأنا اأ�سك، اإذن اأنا اأفكر فاأنا موجود، فاإن نيت�سه يقول لنا، ح�سب 

ريكور: »اإين اأ�سك اأف�سل من ديكارت. الكوجيتو اأي�سا م�سكوك فيه. اإين انطالقا من 

.»
494

دييّة مثل هذه الطريقة املغالية اأفهم �سيغا مثل هذه: فر�سييّتي، الذات الفاعلة كتعديّ

490- ذكرها ريكور، �ض، 90.
491- ن. م، ن. �ض.

492- ن. م، �ض، 90 91.
493- ن. م، �ض، 91.
494- ن. م، ن. �ض.
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ُملميّ  غري  الفل�سفة،  يف  هاوًيا  ح  ر�سيّ لأنه  ع  وبَديّ ريكور  اأْجحف  لقد  اأقول؟  ماذا 

بتاريخها ول ِدراَية له باأعمال عظمائها، ل يعرف �سيئا عن الريا�سيات ومل يحليّ يف حياته 

م لواحد من اأملع املجددين يف الريا�سيات والفل�سفة  اأب�سط ُمعادلة ريا�سية، اإىل حمطيّ

والفيزياء الذي اأنتجه القرن ال�سابع ع�رش. لكن كبار القوم واأ�سحاب العقول الراجحة 

مل ُيجحفوا حينما و�سفوا ديكارت باأنه �سديق اجلن�ض الب�رشي، مبا قدمه من ابداعات 

دالومبري،  الكبري  الريا�سي  الفيل�سوف  تقييم  اإيراد  من  ا  بديّ اأرى  ل  وهنا  فكرية جليلة. 

باكون  امل�ست�سار  »بعد  يقول:  حيث  والفنون،  العلوم  ملو�سوعة  الديباجة  خطاب  يف 

مع ديكارت. هذا الرجل النادر ... كان ميتلك كل ما هو �رشوري لتغيري وجه  جاء الاليّ

من  هي  ما  اأكرث  نف�سه  من  م�ستمدة  ومعارف  مت�سق،  جديّ  عقال  قويا،  خيال  الفل�سفة: 

الكتب، قدرا كبريا من ال�سجاعة ملحاربة الأحكام امل�سبقة الأكرث قبول على العموم... 

ميكننا اأن نعترب ديكارت كمهند�ض اأو كفيل�سوف. اإن الريا�سيات، التي يبدو اأنه اأعارها 

قليال من الهتمام، متثيّل اليوم، رغم ذلك، اجلزء الأكرث �سالبة والأقل تنازعا من جمده. 

اأهمها طريقة الالمتعييّنات،  اإ�سافات جديدة. من  اأيدي ديكارت  ى اجلرب على  وقد تلقيّ

وهي اخرتاع بارع جدا ودقيق للغاية، والتي مت تطبيقها منذ ذلك احلني على عدد كبري 

العظيم هو تطبيق اجلرب على  البحوث. ولكن ما خليّد خ�سو�سا ا�سم هذا الرجل  من 

ل اإليها العقل الب�رشي من  الهند�سة؛ اإنها واحدة من اأعظم الأفكار واأ�سعدها التي تو�سيّ

اأي وقت م�سى، والتي �سوف تكون دائما مفتاح البحوث الأكرث عمقا، لي�ض فقط يف 

الهند�سة العليا، ولكن يف جميع العلوم الفيزيو ريا�سية ... اإن منهجه وحده كان كافيا 

جلعله خالدا؛ فِعْلم الب�رشيات هو اأعظم واأجمل تطبيق للهند�سة على الفيزياء، ونحن 

املخرتع  العبقري  نور  منها  ي�سعيّ  كيف  الآن،  قراءة  الأقليّ  تلك  اأعماله، حتى  نرى يف 

... ميتفيزيقاه هي باملثل عبقرية وجديدة كفيزيائه ... ديكارت على الأقل تراأ على 

ة على زعزعة اأغالل ال�سكول�ستيك، وبادئ الراأي، وال�سلطة، ويف  حث العقول النرييّ

كلمة واحدة، زعزعة الأحكام امل�سبقة والرببرية؛ وبهذا التمرد، الذي نَْقِطف منه الآن 

بها  تدين  التي  اخلدمات  جميع  من  رمبا،  اأ�سعب،  خدمة  منه  الفل�سفة  ْت  تََلقيّ الثمار، 

دين، كانت لديه ال�سجاعة لالنت�ساب اأول  خللفائه الالمعني. وميكن اعتباره قائد متمريّ

�سد �سلطة ا�ستبدادية وتع�سفية، والذي من خالل اإعداده لثورة باهرة، اأ�س�ض حلكومة 

.»
495

اأكرث عدل و�سعادة من تلك التي راآها قائمة

495- D’ALEMBERT, Discours préliminaire, in Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, 
des arts et des métiers, Paris, 1750, p. XXV-XXVI. « Au Chancelier Bacon succéda l’illustre 
Descartes. Cet homme rare … avait tout ce qu’il fallait pour changer la face de la philosophie : 
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نكاية  الأكرث  الكتاب  اقتحم  ديكارت،  على  نيت�سه  غليّب  اأن  بعد  ريكور،  لكن   

الثاين، املعنون:  جيني�لوجي� الأخالق، واختار املبحث  اأعني  ولاأخالقية يف العامل، 

بالذنب وما �سابهها”، و�سحييّته الآن هي هيجل، حيث اقت�رش حتليله،  “اخلطاأ وال�سعور 
تاأويل  اإن   .

496
املُلَتِب�ض الهيجلي  النيّقل  مع  املوازاة  وهي  واحدة  نقطة  على  يقول،  كما 

عى اأن القرابة العميقة بني النقدين يوؤكدها نيت�سه  خ حقا. اديّ ريكور لهذا الف�سل لهو ُمدويّ

ر وي�سف روؤيته اخلا�سة للرباءة الكربى  نف�سه حني ي�سف ال�سمري املعذب كتاأويل ُمزويّ

 .
497

باأنها التاأويل الأ�سيل

الفيل�سوف الإيطايل، بنديتو كروت�سي، وهو يف  هذا ما يقوله بول ريكور، لكن 

راأيي اأكرث عمقا ودراية بالتاريخ والفل�سفة من ريكور، يقول العك�ض، اأي اأن نيت�سه »ل 

 dello Hegel non sapeva niente di diretto( يعرف ِمن هيجل �سيئا مبا�رشا و�سحيحا

ح اإليه يف بع�ض كتبه، فهو ُيظهر اأن لديه فكرة عمومية مبتذلة،  e esatto(، وحينما ُيلميّ

«. ال�سوؤال: كيف ميكن 
م�ستمدة رمبا حتى هذه، من ت�سنيعات �سوبنهاور ]على هيجل[498

هات كتبه، اأن ينقده اأو ُيقيم  ل�سخ�ض ل دراية له باأفكار فيل�سوف اآخر، ومل يقراأ حتى اأميّ

une imagination forte, un esprit très conséquent, des connaissances puisées dans lui-même plus 
que dans les livres, beaucoup de courage pour combattre les préjugés les plus généralement reçu 
et aucune espèce de dépendance qui le forçat à les ménager. On peut considérer Descartes comme 
géomètre ou comme philosophe. Les mathématiques, dont il ne semble avoir fait peu de cas, font 
néanmoins aujourd’hui, la partie la plus solide et la moins contestée de sa gloire. L’Algèbre ... a 
reçu entre les mains de Descartes de nouveaux accroissements. Un des plus considérables est la 
méthode des indéterminées, artifice très ingénieux et très subtil, qu’on a su appliquer depuis à un 
grand nombre de recherche. Mais ce qui a surtout immortalisé le nom de ce grand homme, c’est 
l’application qui a su faire de l’Algèbre à la Géométrie ; idée des plus vastes et des plus heureuses 
que l’esprit humain ait jamais eues, et qui sera toujours la clé des plus profondes recherches, 
non seulement dans la Géométrie sublime, mais dans toutes les sciences physico-mathématiques 
…. Sa méthode seule aurait suffi pour le rendre immortel ; sa Dioptrique est la plus grande et la 
plus belle application qu’on eût faite encore de la géométrie à la physique. Descartes a osé du 
moins montrer aux bons esprits à secouer le joug de la scholastique, de l’opinion, de l’autorité, 
en un mot des préjugés et de la barbarie ; et par cette révolte dont nous recueillons aujourd’hui 
les fruits, la philosophie a reçu de lui un service, plus difficile peut-être à rendre que tous ceux 
qu’elle doit à ses illustres successeurs. On peut le regarder comme un chef de conjurés, qui a eu 
le courage de s’élever le premier contre une puissance despotique et arbitraire, et qui en préparant 
une révolution éclatante, a jeté les fondement d’un gouvernement plus juste et plus heureux qu’il 
n’a pu voir établit ».

لت تعوي�سها بـ »النقل امللتب�ض«.  496- ريكور، الذات عينه�، م. �ض، �ض، 633. الرتجمة العربية: »النقل املُبهم«، ف�سيّ
الن�ض الفرن�سي، �ض، 398.

497- ن. م، ن. �ض.
498- B. CROCE, “Le origini della tragedia” di F. Nietzsche, in Saggi sullo Hegel seguito da altri scritti 

di storia della filosofia, Bibliopolis, Napoli 2006, p. 408.
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توازيا بينه وبني تعاليمه؟ ميكن اجناز مثل هذه العملية فقط عن طريق التع�سف واخلبط، 

وهذا ما فعله ريكور يف هذا املقطع املربك من كتابه. فالرجل لديه ن�ض يقول فيه نيت�سه 

جهارا: اإن ن�سيان الوعود، يعني الإخالف بالوعد هو اأمر ح�سٌن وجييّد، واأن الن�سيان 

لها بكل �سلبية  ة حيوية، وريكور دون اأن يكرتث بهذه الرذيلة ي�سجيّ ب�سفة عامة هو قويّ

قائال اإن الن�سيان قد اعتربه »ملكة لل�سديّ )الكف inhibition«( الفاعل، »ملكة اإيجابية 

.»
499

تها يف كل قويّ

�سا، وخَبَط خبطا ع�سوائيا مريعا حقا، ثم التقط ُجملتني من  ثم اإثرها قال كالما م�سويّ

نيت�سه، ي�سبيّ فيهما الفال�سفة لأنهم حتدثوا عن الإرادة احلرة وميزوا بني اخلري وال�رش، 

ل اإىل ال�سخرية الالذعة من ديكارت وكانط  واإذا بريكور ينتهز الفر�سة للقول: »هنا نَ�سِ

نة لعالقة الدائن  لكل هذه اخلطبة التي متزج التعقيد املظلم للعق�ب ب�لب�س�طة البييّ

«. وقد اأحال يف هذه النقطة على النيت�سوي بامتياز، جيل دولوز، لكن كائنا 
ب�ملدين500

ما يكون قائلها ومهما عال �سيت موؤييّدها فهي قولة اإجرامية ب�سعة. نيت�سه يريد اأن ُيرجع 

ائن من املُدان ح�سب نزوته  املجتمع اإىل عهود الرببرية الأوىل التي كان يقت�ضيّ فيها الديّ

يقتطع  اأو  باحلجر  خه  ُير�سيّ اأو  املوت  حتى  يجلده  كاأن  ج�سده،  حلرمة  مراعات  ودون 

بني  نة  البييّ الب�سيطة  »العالقة  ريكور  يها  ي�سميّ الجراءات  هذه  ج�سده،  من  جزءا 

الدائن واملَدين«، اأما اأن ُيحاكم اأمام قا�ض يطبق عليه القانون، فهذا الجراء احل�ساري 

يعتربه »تعقيدا مظلم� للعق�ب«.

)لآلآ(

 َكم هو كبري ومريع حجم النحدار والتقهقر عندم� نق�رن الفال�سفة الفرن�سيني 

وا  م وُملهم لأفك�رهم، ب�لقدم�ء الذين ت�سديّ املحدثني، الذين اخت�روا نيت�سه كُمعليّ

لأفك�ره بحزم وبكف�ءة ع�لية، دون رهبة اأو تقدي�س. ومن اأ�سهرهم األفريد فوييه 

)1838-1912(، الفيل�سوف الفرن�سي املع��سر لنيت�سه، والذي تربيّى على عقالنية 

فل�سفية  اأر�سية  نيت�سه على  فوييه ج�به  الو�سعية.  ب�ملنهجية  ع  وت�سبيّ ديك�رت، 

بحت ون�زعه يف النق�ط الأ�س��سية من »ن�سقه« الفكري.[ 

499- ريكور، الذات عينها، م. �ض، �ض، 634.
500- ن. م، �ض، 635.
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القوة،  اإرادة  يف  احلديث«،  الجتماع  »علم  كتاب  على  بيده  عليّق  الذي  نيت�سه 

األقى على مفاهيم العدالة املت�ساوية للجميع، ال�ستقالل الذاتي والت�سامن الجتماعي، 

املُتنامية!  الفرد  »ا�ستقاللية   .
501

)une de ses boutades( املعتادة  حذلقاته  من  واحدة 

ث عنه فال�سفة باري�سييّون مثل فوييّيه )Fouillée(. فلينظروا اإذن اإىل �ساللة  هي ما يتحديّ

اخلرفان التي ينتمون اإليها هم اأنف�سهم! افتحوا عيونكم يا علماء اجتماع امل�ستقبل! لقد 

.»
502

اأ�سبح الفرد قوييّا حتت ظروف متعار�سة

نيت�سه يريد اأن يقول: يف ظروف قوانني خمتلفة، وعبودية ال�سواد الأعظم، حتت 

فون �سعف الإن�سان التام  ا�سم ال�ستقالل الذاتي لأكرب عدد مكن من الأفراد »اأنتم تَ�سِ

 «. اإن هذا ال�سعف وهذا ال�سقم »يوافقان رغباتكم، وللقيام بهذا ت�ستخدمون 
503

و�سقمه

حيوان  حاجيات  يجعل  ب�سكل  بحيث  ت�سنيّعتم  اأنتم  الكاذبة!  القدمي  الأعلى  املثل  اآلة 

«. على هذه التخريجات اجلارحة، 
504

القطيع الذي هو اأنتم تبدو لكم حقا كمثل اأعلى!

يرد فوييه: بقراءتنا لهذه الأ�سطر، ل نعجب قط، من اأن مثال نظام تعاقدي، بدا لهذا 

ال�ستبدادي الربو�سي قيمة منحطة.

 Renan et( وتني  لرينان  الأر�ستقراطية  الأحكام  اأعاله  كتابه  يف  فوييه  انتقد  لقد 

هة له �سخ�سيا.  Taine(، وهذه النتقادات وليّدت يف نيت�سه الإح�سا�ض باأنها كانت موجيّ

واجبات  تن�سوي حتته  كاإطار مرجعي  فوييه  اأدخلها  التي  الرتميمية«  »العدالة  فكرة  اإن 

الرحمة والأخوة يف عالقة اإن�سانية تركيبية، اأثارت َمقَت نيت�سه لكل عدالة، لكل توزيع 

ر الفيلنرثوبيا )حمبة الب�رش( ك�سكل من عدالة �ساملة  مت�ساو وُمن�سف. اأما ب�ساأن ت�سويّ

فقة واإمام الوح�سية، اإليّ مزيدا من احلنق على  وعميقة، ل ميكنها اأن تثري يف عدو ال�سيّ

التقييم  يف  الآن  ذروته  »بلغ  القطيع  حيوان  مثال  اأن  اإىل  يخل�ض  نيت�سه   .
505

الأخالق

.»
506

الأ�سمى للمجتمع

501- A. FOUILLÉE, Le moralisme de Kant et l’amoralisme contemporain, Paris, Félix Alcan, 1905, p. 321.
502- Nachlaß 1887-1889, aph. 137, p. 63.

نيت�سه، اإرادة القوة، § 396، �ض، 315 - 316.

503- ن. م، ن. �ض.

504- ن. م، ن. �ض.

505- األفريد فوييه، اأخالقية ك�نط والالاأخالقية املع��سرة، م. �ض، �ض، 322.

506- نيت�سه، اإرادة القوة، § 397، �ض، 316.
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 ،»
508

« وكتاب »نقد اأن�ساق الأخالق املعا�رشة
507

اإن كتاب »علم الجتماع املعا�رش

َمثيّال وجهة نظر الجتماع كاأفق ميلك قيمة عليا يف الفل�سفة. ووجهة النظر هذه، يوا�سل 

ل العامل باأ�رشه والطبيعة  فوييه، ذات قيمة رفيعة لي�ض فقط لتاأ�سي�ض الأخالق، بل لتعقيّ

احلقيقية للموجودات. اإن الكون كان، يف نظرنا، »جمتمعا كبريا من الوعي النا�سئ«. 

ب: »حماولة اإ�سفاء قيمة كونية وحتى  ونيت�سه باطالعه على هذه الفكرة، �رشخ بتعجيّ

ها عن الأر�ستقراطية«. ميتافيزيقية على املجتمع! اأدافع �سديّ

ينق�ض  اأن  يتناق�ض ب�رشعة،  اأن  ار املحارب من  الفويّ اأخالقي  الاليّ لكن هذا مل مينع 

موؤ�س�ض  جمتمع  كل  يف  يت�ساءل  الذي  ال�سيء  ما  فعال،  جملتني.  غ�سون  يف  نف�سه 

على مبادئ احلرية وامل�ساواة؟ نيت�سه الذي طرح ال�سوؤال، ُيجيب: »اإرادة اأن يكون املرء 

هو  يريد  العمق،  يف  نيت�سه  اإن  يتناق�ض«.  الذاتي  ال�ستقالل  اأن  على  دليل  م�سوؤول، 

الفرد يف جمتمع راٍق ا�ستقالل ذاتيا متناميا ولي�ض  اأن يحقق  اأي�سا، كما يقول فوييه، 

ُيبقي  اأنه  وهو  الفارق،  هذا  مع  نحن،  نريده  الذي  ال�سيء  نف�ض  يريد  اإنه  متناق�سا؛ 

 .
509

)un troupeau d’esclave( امل�ستقلني ذاتيا، قطيعا من العبيد

اإن هجمات نيت�سه �سد جمتمع مواطنني اأحرار هي من الغرابة مبكان لأنه يطالب 

دائما، من جهته، بال�ستقالل الذاتي املطلق بل حتى بعدم اخل�سوع الكامل لأي قانون. 

�سحيح اأنه يعترب نف�سه، )وُثليّة من املختارين(، الوحيد الذي له احلق يف ذلك ال�ستقالل 

رين  الذاتي. لكن كان عليه اأن يقول اإن كل واحد يرغب يف الن�سمام اإىل ُزمرة املتحريّ

الفردانية و�سيلة مريحة  الفو�سوية  �سيجد يف  الأ�سياد؛ كل واحد  اإىل ح�سرية  واملرور 

.
510

لك�رش كل الأغالل الأخالقية والجتماعية

هة �سد هريبرت �سبين�رش  الفيالنرثوبيا واملوجيّ نها فوييه عن  التي دويّ ال�سفحات  اإن 

قد �سبيّبت، بال �سك، لنيت�سه جرحا لأنه يتبنيّى اأطروحات الفيل�سوف الإجنليزي. فعال، 

فهو يزعم مع �سبين�رش اأن الفيالنرثوبيا ال�سارية يف عادات املجتمعات الغربية، لي�ست 

ة. املجتمع يعالج مر�سى �ساقطني، نفايات الب�رشية،  فقط غري جُمدية، واإمنا هي ُم�رشيّ

بالن�سبة مل�ستقبل العرق خطرا حمدقا. احلل  بينما هم ميثلون  اأمومية،  ويحيطهم بعناية 

هون«. بالن�سبة لنيت�سه موجود: »فليفنى ال�سعفاء وامل�سويّ

507- A. FOUILLÉE, La science sociale contemporaine, Paris, Hachette, 1880.  
508- ID., Critique des systèmes de morale contemporains, Paris, Germer Bailliere, 1881.

509- األفريد فوييه، اأخالقية ك�نط والالاأخالقية، �ض، 322.
510- ن. م، �ض، 323.
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لكن بالن�سبة لفوييه، ثمة خطاأ يف فهم الفيالنرثوبيا، فهي ل تعني الت�سييّب الأخالقي 

اأو نزع ال�سوابط الجتماعية، اأو الت�سفيق للمجرم اأو �َسنيّ قوانني تُ�ساعد على الرذيلة. 

ل واحد من الفيلنرثوبييّني م�ستعديّ للقبول بهذه الإجراءات التخريبية.

اإن�ساءها  احلديثة  املجتمعات  على  مبرارة  يعيبون  فوييه،  يوا�سل  نيت�سه،  اأتباع  اإن 

م�ست�سفيات ملعاجلة مر�سى الع�سال، ويعتربونها تبذيرا للطاقة، وبوؤرة ت�رشق الأموال 

ال �ساحلني كي تعطيها ملن ل ي�ستحقون العي�ض. نعرتف، يقول فوييه، باأن ثمة  من عميّ

، مثل انتهاز �سكوت  بع�ض التجاوزات واأن هناك حالت تاأتي فيها النتائج بعك�ض املرجويّ

�سكنية وهكذا  عات  املُْعدَية و�سط جُمميّ بالأمرا�ض  م�ست�سفى خا�ض  الت�رشيعات لإجناز 

يتم ن�رش املر�ض بني الأ�سحاء. لكن اإ�ساءة ا�ستعمال الرحمة، يعرت�ض فوييه، لي�ست علة 

الفيالنرثوبي،  العمل  ل من ي�ستح�سن هذا  اأويّ ال�ساحلني هم  ال  العميّ اإن  كافية لرف�سها. 

ز، املُ�سييّدة بطريقة علمية واملُتَمْوقعة يف املكان املنا�سب، واحدة من  وَيرون يف ُدوِر الُعجيّ

املر�سى  بالتخليّ�ض من  لي�ض  الإن�سان.  الب�رشي ولكرامة  لل�سغل  اأ�سكال احرتام  اأعظم 

ال حتى  واملُقعدين، ُيبنى جمتمع معافى، بل بتفعيل قيم العدالة والأخوة تاه كل الُعميّ

اأن  بعيدا عن  الإن�سانية هذه،  ديانة  اإنيّ  العمل؛  اأو عاجزين عن  ُمقَعدين  اأ�سبحوا  واإن 

.
511

تَ�ْستحقيّ لعنات نيت�سه، مُتثيّل عظمة الأزمنة احلديثة

اأننا الآن ل نرمي يف الهاوية الأطفال املر�سى اأو  ف من  »هل يجب علينا اأن نتاأ�سيّ

هني؛ اأنيّنا ل نتخليّى على مر�سى اجلذام، ونحاول معاجلة املجانني؟ اإن غري القابلني  امل�سويّ

نكت�سف  قد  العدوى،  ملنع  اأمرا�سهم  مبعاجلة  لل�سفاء غدا؛  القابلون  اليوم هم  لل�سفاء 

الو�سيلة ل�سفائهم و�سفاء الآخرين. اإن ذهنية امل�سلحة قاتلة للعلم، حتى واإن اأدِرَجت 

اأن العلماء ح�سبوا امل�سلحة والقوة عو�ض البحث عن  هذه امل�سلحة حتت القوة. لو 

احلقيقة، مَلَا اكت�سفوا �سيئا: لقد كانت الخرتاعات الأكرث فقدانا للجدوى ظاهريا، هي، 

اأي�سا على  يف النهاية، الأخ�سب والأجدى. ما ينطبق على العلوم ال�سحيحة ينطبق 

.»
512

علوم الأخالق والجتماع: ل تطلبوا منها با�ستمرار: »ما الفائدة؟«

ى لها من قبل، يف كتاباته ال�سابقة،  ت هذه النقطة على فوييه، لأنه كان قد ت�سديّ لقد عزيّ

رة منهم.  وتنازع مع هربرت �سبين�رش واأعالم الرباغماتية، واإذا به يجد يف نيت�سه ن�سخة م�سغيّ

511- ن. م، �ض، 324.
512- ن. م، �ض، 324 325.
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فهو مرغم الآن على اإعادة التذكري مبا كتبه يف »علم الجتماع املعا�رش«، حيث لحظ اأن 

يها،  الفيالنرثوبيا التي حتافظ على ال�سعفاء وتعالج املر�سى، بعيدا عن اأن تُ�سعف احلياة تُقويّ

وقد اأثبتت الإح�سائيات انخفا�ض الوفيات عامة وتزايدا مطردا لعمر الأفراد.

وباجلملة كل اعرتا�سات نيت�سه �سد الفيالنرثوبيا ل تُ�سيب الهدف وغري قادرة على 

ت�سويهها اأو التقليل من قيمتها الإن�سانية العالية. الفيالنرثوبيا يف حد ذاتها، يقول فوييه، 

رغم كل ما قيل عنها، تبقى من بني الأ�سياء الأنفع للمجتمع ككل. والدليل العيني على 

ر املجتمع وتقدمه. اإذا بقيت حية وتتقدم، فهذا دليل على اأنها  ذلك اأنها تنمو مع تطويّ

متلك �سلوحيتها و�رشورتها، مثل العدالة، التي مهما قال عنها نيت�سه، هي واحدة من 

ال�رشوط احلياتية لكل جمموعة ب�رشية.

على  وا�سع  الع  اطيّ وله  متني،  علمي  تكوين  ذو  فيل�سوف  هو  هنا  يتكليّم  من  اإنيّ 

ن�سو�ض  يف  ر  وتَبحيّ الكال�سيكية،  باللغات  عميقة  ومعرفة  الكربى،  الفل�سفية  الأن�ساق 

الكبري،  املعريف  الزاد  اإن كان عقل حامل ملثل هذا  اإذن،  اليونانية. ل نعجب  الفل�سفة 

الحرتام  اإىل  بحاجة  الإن�سانية  اإن  يقول  الراقية.  الإن�سانية  الأفكار  هذه  عنه  ت�سدر 

امل�ساعدة  يد  بع�سهم، وميدوا  النا�ض  اأن يحب  ذلك من م�سلحتها  واأكرث من  املتبادل؛ 

لبع�سهم، يف حدود العدالة. ذلك اأن العدالة دون املحبة والت�سامن، تغدو م�ستحيلة. 

اإن اأنانييّا ح�رشيا من ال�سعب اأن يحرتم اأو يحبيّ غريه.

م بقلبه ما يفي�ض  لكن اجلميل هو اأن نيت�سه مرة اأخرى، يناق�ض نف�سه بنف�سه، ويحطيّ

من دماغه، كما يقول فوييه. اإذ اأننا جند، حتى يف الفقرة املوجهة �سد الفال�سفة الفرن�سيني 

املعا�رشين )قطيع الأغنام(، من طرف �سديق الذئاب والنيّمور، م�ساَدَقة نوعا ما على 

ما قاله فوييه، �سد اأفكار �سبين�رش الفردانية. نيت�سه يرى، هو نف�سه، �رشورة الإبقاء على 

ال�سعفاء، نظرا اإىل اأنه من الواجب اأن يتم القيام بكمية هائلة من الأ�سغال، يوافق اأي�سا 

ون.  على املحافظة على معتقد يجعل الوجود حمتمال لل�سعفاء ولأولئك الذين يتاأمليّ

غريزة  �سد  »كغريزة  الت�سامن  اإقامة  يجب  باأنه  يقريّ  نيت�سه  اأن  هو  فوييه،  تعليق 

اخلوف واخلنوع«، لكنه هنا يقريّ بكل ما هو �سحيح يف اأطروحة خ�سومه الذين كان منذ 

. وباملثل فقد خُل�ض اإىل رديّ العتبار لال�ستقالل 
513

حني يقذف عليهم ب�سواعق �سخطه

الذاتي يف العالقات الإن�سانية، واإدماج املحبة واحلفاوة فيها. اإذن نيت�سه، يقول فوييه، 

كان ميلك �سمريا عاليا وم�ستقيما هذا اإن مل يكن �ساحب روح �سادقة. اإنه من خالل 

513- ن. م، �ض، 326.
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مة للطبيعة«، اجلالبة للوهن  ال�سمري اعتقد اأن من واجبه النت�ساب �سد الأخالق »امل�سمِّ

 cet excellent( املمتاز  الرجل  هذا  يثني  اخلري  حب  ب�سبب  اإنه  الإن�ساين؛  للحيوان 

ر هذا القدر من  homme(، على الإرادة احلرة. املفارقة هي اأن ل اأحد مثل نيت�سه �َسخَّ

ح�سن الإرادة، لالإ�سادة ب�سوء الإرادة. لو كان �سحيحا ما قاله با�سكال اإن اأب�سع ال�رشور 

هي تلك التي نقرتفها عن وعي، ميكن القول اإن »اأب�سع الأخطاء الفل�سفية هي تلك التي 

.»
514

نقرتفها عن وعي فل�سفي

ث  ز على التناق�ض بني التنظري القا�سي واحلياة الوديعة، وهذه اخلا�سية حتديّ فوييه يركيّ

، والق�سوة والوح�سييّة،  عنها العديد من قراء نيت�سه وموؤوليه. اإن مادح الطغيان، والتكربيّ

ما ومعتدل؛  مل يعفه من اأن يكون هو نف�سه يف كامل حياته رجال لطيفا، متوا�سعا، منظيّ

بالحرتام  بورجيا )Borgia(، كان مفعما  اأو  تَْيُمورلنك  اأن يكون  الذي رغب يف  هو 

ير، كان واحدا من الطييّبني الذين  والعطف على الآخرين؛ هو الذي كتب تاأليها لل�رشيّ

يهم حيوانات القطيع؛ خياله املري�ض  اأولئك الذي ي�سميّ م عليهم: َحْمل وديع مثل  تهجيّ

كان مهموما فقط بُحلم اأن يكون مَنرا.

ل، بطريقة خارقة للعادة، بنق�ض تعاليمه ال�رش�سة حينما  وبعد، فاإن نيت�سه نف�سه تكفيّ

غويو  فعال،  غويو.  كتبه  مبا  رنا  تُذكيّ �سفحات  واخلريية، يف  يبة  الطيّ لوحة  بت�سوير  قام 

قال: »الأطفال اأنانيون: لي�ض لهم فائ�ض حياة ل�َسْكِبها على اخلارج«. اإن ال�سيخ واملري�ض 

لديهما نف�ض النزعة الكابحة: »كل مرة نق�ض فيها منبع احلياة، تتوليّد يف الكائن حاجة 

لالقت�ساد، للعناية بالنف�ض: يرتدد يف اإفراز قطرة من ع�سارته الداخلية للخارج«. على 

العك�ض من ذلك فاإن احلياة الأكرث ثراء »تد نف�سها مدفوعة لل�سخاء، للت�سحية بنف�سها 

.»
515

ى اخُل�سوبة الأخالقية اإىل حد ما، للتقا�سم مع الآخرين ... وهو ما ي�سميّ

اإرادة القوة؟ بال�سبط نف�ض ال�سيء، ُيجيب فوييه. اقروؤوا  وماذا يقول نيت�سه يف 

هذه ال�سفحة »طراز. اخلريييّة احلقة، النبالة، �سموخ النف�ض املتدفيّقة من الوفرة، التي ل 

يبة  تعطي اأبدا لكي تاأخذ، التي ل تريد الرتفيّع باخلري الذي تفعله؛ ال�سخاء ك�سنف الطيّ

يل«. احلقة؛ ثراء ال�سخ�سية ك�رشط اأويّ

514- ن. م، ن. �ض.
515- M. GUYAU, Esquisse d’une morale sans obligation ni sanction, p. 96, 102, 246.
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بعد اأن كتب هذه الكلمات النبيلة، يت�ساءل فوييه، ملاذا َي�ْسَخر من الطييّبني والطيبة 

يف  اإنيّ  يقول  ملاذا  لطبيعتنا.  وت�سويها  واإفقارا،  عجزا،  فيها  يرى  ملاذا  الب�رش؟  وحمبيّة 

اأين يوجد ال�رش والإجرام يف الطراز الذي و�سفه  اإجرام ما؟  العظمة احلقة ثمة دائما 

اأ�سناف  ر  تُ�سويّ للطيبة  نيت�سه  ر�سمها  التي  اللوحة  اأن هذه  نرى  اأعاله؟ نحن ل  نيت�سه 

اأن  هو  فوييه  ح�سب  الوحيد  تف�سريها   .)Borgia et Malatesta( ومالتي�ستا  بورجيا 

.»
516

�سها دماغه م كل املفارقات التي كديّ  لنيت�سه حطيّ
يّ

»القلب ال�سخي

)م�آم�آ(

�سفوف  يف  حتى  وتغلغلت  اإيطــ�لي�  اإىل  النيت�سوية  العــدوى  ت  تعديّ وقد 

يني  مو�سليّ بنيتو  الف��سية  زعــيم  هو  ذلك  على  مث�ل  واأغرب  ال�ستـــراكيني. 

ك��سرتاكي  وال�سي��سية  الفكرية  بداأ حي�ته  الذي   ،)B. Mussolini 1883-1945(

الطبقة  عن  والدف�ع  الراأ�سم�لية  �سد  الن�س�ل  يف  �سب�به  وق�سىيّ  م�رك�سي، 

ال�سغيلة.[ 

يف �سنة 1908، ومبنا�سبة مرور 25 �سنة على موت كارل مارك�ض )1818 - 1883(، 

الإعالمي  اجلهاز  وهي  الطبقات”  “�رشاع  جريدة  يف  ن�رشه  مقال  مو�سلنيني  كتب 

املركزي للحزب ال�سرتاكي للعمال الإيطاليني، يقول فيه: »قبل كل �سيء نحن َمدينون 

لكارل مارك�ض باملرور من ال�سرتاكية الفيالنرثوبية امل�سيحية، اإىل ال�سرتاكية العلمية. 

يف الن�سف الأول من القرن املا�سي ]يق�سد القرن التا�سع ع�رش[، ا�ستثار م�سهد البوؤ�ض 

ال تعاطف الكثري من الفيالنرثوبيني. وقد ُولد من هذا الدافع  واملعاناة الذي يعي�سه العميّ

رين لها يف اإجنلرتا كينغ�سلي،  الإن�سانوي نوع من ال�سرتاكية امل�سيحية، كان من بني املُنظيّ

ال�سبيانية والبناءات الجتماعية على  ال�سذاجة  َمزيج غريب من  يني.  فرن�سا لميّ ويف 

ه اإىل املُ�سَطَهدين  اأ�سا�ض ف�سائل بُ�رشيّ بها وُمور�ست يف الواقع، هذه ال�سرتاكية ل تتوجيّ

الح العام، وُيعَتقد باإمكانية  بقدر ما تتوجه اإىل املُهيمنني لإقناعهم بالتخليّي عن ثرواتهم لل�سيّ

بلوغ هذا الهدف عن طريق التب�سري العنيد بالتعاليم الإجنيلية. وقد برز رجال و�سُحف 

وجمموعات لتحقيق هذا الهدف. ازدهرت اأدبييّات م�سيحية ا�سرتاكية ُيهيمن فيها تفاوؤل 

516- A. FOUILLÉE, Le moralisme, Ibid, p. 327. « ... le cœur généreux de Nietzsche a détruit tous les 
paradoxes amoncelés par son cerveau ». 
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ُم�سطيّ بالطبيعة الإن�سانية. اأجِرَيْت تارب �سيوعية يف تيك�سا�ض؛ كابيه )Cabet( ابتكر 

�سيوعية طوباوية، اأوين )Owen( اختزل اإىل ثالوث اأ�سباب ال�رشيّ )ملكية خا�سة، دين 

را للب�رشية �سيكون  و�سعي، لاإنف�سام الزواج(، فايتلينج )Weitling( اعتقَد اأن حمريّ

م�سيحا جديدا يجيء لإعالن الب�سارة اجلديدة؛ فورييه )Fourier( كان ينتظر باإخال�ض 

الراأ�سمايل  له  يجلب  اأن  الواحدة،  ال�ساعة  اإىل  النهار  منت�سف  من  يوم،  كل  �ساذج، 

.»
517

ال�سالح ما يكفيه من املال لبناء اأول �ساكنة ا�سرتاكية

اأنيّ اأ�سحابه ي�ستهينون كثريا  انتقادات مو�سليني على هذا التوجه ال�سرتاكي هي 

اأمالكهم  وا عن  يتعريّ اأن  الأغنياء ميكنهم  باأن  العتقاد  ال�سبيانية  »اإنه من  اأعدائهم  ة  بقويّ

د تب�سري بالف�سيلة ميّا ل تتوفيّر يف التاريخ اأمثلة من قبيله. اإن طبقة ما ل  ُم�ست�ْسلمني اإىل جمريّ

جربت على ذلك«. وهذا يف العمق ما فعله كارل مارك�ض، 
ُ
تتخليّى عن امتيازاتها اإليّ اإذا اأ

ه  ى احل�سابات مع ال�سرتاكية الطوباوية للمدار�ض الفرن�سية والجنليزية، وتوجيّ حني �سفيّ

ل اإىل »املُ�سْيِطرين بل اإىل امل�سيَطر عليهم، واإىل هوؤلء كطبقة لها مهمة تاريخية حمددة. 

امل�ساألة  ة.  املُهميّ بهذه  الوعي  الربوليتاريا  اإعطاء  اإىل  فعال  ت�سبو  النقدية  فال�سرتاكية 

نات الفيالنرثوبييّني.  الجتماعية حُتليّ فقط باإزالة العالقة راأ�سمالية بروليتاريا ولي�ض مبُ�سكيّ

الطبقة ال�سغيلة ل تبحث يف مكان اآخر عن الو�سائل خلال�سها. ل ترتقيّب امل�سيح املُنتظر. 

من  ن  املَُد�سَّ ال�سرتاكي  ر  الت�سويّ ن  يت�سميّ الذي  النداء  هذا  اإن  الذاتية.  بقواها  تُكافح 

طرف مارك�ض يف البي�ن ال�سيوعي هو يف عالقة وثيقة مع احلتمية القت�سادية اأو املادية 

.»
518

التاريخية، نقطة اأخرى حمورية للنظريات املارك�سية

مو�سليني يدافع عن مادية مارك�ض ويرد على اأولئك الذين عابوا على ال�سرتاكيني 

 I Don( املثالية  دونكي�سوتات  اأ�سماهم  ميّن  ي�سخر  الَبطن.  يف  امل�ساألة  اختزلوا  اأنهم 

امل�سلحة  يف  و�سعه،  مارك�ض  لكارل  يغفروا  مل  الذين   )Chisciotte dell’idealismo

املادية، القاعدة الأ�سا�سية للممار�سة الب�رشية، واعتبار كل البنى الفوقية الأيديولوجية 

لنمط  اأدقيّ  وب�سكل  القت�سادية  لل�رشوط  كانعكا�ض  اأخالق(  دين،   ، )فنيّ املجتمع  يف 

الإنتاج القت�سادي.

517- B. MUSSOLINI, “Karl Marx (nel 25 anniversario della morte)”, in “La Lima” n. 10, 14 marzo 1908, 
in Scritti politici di Mussolini, a cura di Enzo Santarelli, Feltrinelli, Milano 1979, p. 95.

518- Ibidem.
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 ignobile( يا خ�سي�سا ت كارل مارك�ض “ماديّ اإن اخلواء املتحذلق لالإيديولوجيا �سميّ

materialista(”، جواب مو�سليني: »َفْليَُكن )E sia(. لكن الأيديولوجيا الر�سمية ذاتها 

مل ت�سل بعد اإىل دح�ض احلقيقة العينية الب�سيطة وهي اأن الإن�سان جوهريا هو حيوان 

اأناينيّ وقبل اأن ي�سنع متاثيل، اأن ُيبدع لوحات فنية، يكتب ُكتبا، يوؤليّف م�سنفات يف 

ياأكل، ي�رشب، ويقتني ماأوى، يت�سارع  ُيلبيّي احتياجاته الأ�سا�سية:  اأن  الأخالق، عليه 

 .»
519

مع اأمثاله للح�سول على اخلبز

اإن هذا ال�رشاع، يوا�سل مو�سليني ال�سرتاكي، هو الذي َقْولَب وعي الَب�رَش من 

احلركات  كل  يف  افح�سوا  الأخالقية.  الدينية،  الفنية،  ال�سيا�سية،  ت�سوراتهم  خالل 

»امل�سيحية  وُدنيوييّة  اقت�سادية  باأ�سباب  اأنها كانت حمددة  ف�ستجدون  الإن�سانية  الفكرية 

د ثوري ل مُيكن اأن  نف�سها ل تُ�سكل ا�ستثناء. وكذلك ال�سرتاكية كحركة اأفكار وكتمريّ

.»
520

تربز اإليّ يف كنف منط الإنتاج الراأ�سمايل

ال�رشوط  لأن  امل�سَتَغليّني،  ال�سعفاء  ل�سالح  الو�سع  قلب  يف  اإذن،  كبري،  اأمل  ثمة 

القت�سادية اجلديدة �ستدفع الربوليتاريا اإىل »ترجمة الغايات النظرية لال�سرتاكية اإىل فعٍل«. 

وباأييّة و�سيلة؟ مو�سليني لي�ض له �سك، وهنا فهو ي�سري على خطى جل الأدبيات املارك�سية: 

»عن طريق ال�سراع الطبقي )colla lotta di classe(. اإن م�سالح الربوليتاريا مناق�سة 

ل اإىل اأي اتيّفاق. واحدة منهما يجب اأن  للربجوازية. بني هاتني الطبقتني ل ميكن التو�سيّ

نوا  ال يجب اأن ُيخزيّ ة. والعميّ تزول. الأ�سعف �سُتزال. ال�رشاع الطبقي هو اإذن م�ساألة قويّ

.»
521

نوها يجب عليهم اأن َيتيِّحدوا ة التي �ستحقق لهم الن�رش النهائي ولكي يخزيّ هذه القويّ

التي  الطبقة  تلك  ال�سغيلة،  الطبقة  اإليّ يف حترير  يرغب  املت�سدد ل  املارك�سي  هذا 

اإن  يقول  مو�سليني  ال�سيوعي  الثائر  لكن  باإبادتها.  وطالب  املوت،  حتى  نيت�سه  عاداها 

اأن  اإىل  نظرا   ،”)catastrofica( “كارثييّة  �ستكون  املُ�ستِغليّني  �سد  الأخرية  املعركة 

الراأ�سماليني لن يتخليّوا طوعا عن �سلطتهم القت�سادية وال�سيا�سية. »ويف هذه احلالة فاإن 

فرتة من العنف �سرتافق املرور من منط الإنتاج البورجوازي اإىل منط الإنتاج على اأ�س�ض 

عي ا�ستيفاء تعاليم مارك�ض يف هذا املقال  «. ويختم مو�سليني قائال باأنه ل يديّ
522

�سيوعية

519- Ibid., p. 95-96.
520- Ibid., p. 96.
521- Ibidem.
522- Ibidem.
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املقت�سب: »يكفيني اأين ر�سمت خطوطها العري�سة خ�سو�سا يف تلك الأجزاء التي ل 

تزال اإىل اليوم �سامدة، ب�سكل رائع، اأمام انتقادات اخل�سوم والرفاق«. 

ر الكبري: »لقد  وعند هذا احلد ل َيْخَفى اأي�سا اجلانب الرومان�سي لهذا الحتفال باملَُنظِّ

يه الاليّجئون  ت خم�ض وع�رشون �سنة على موت مارك�ض، ُموهر )Mohr( كما ي�سميّ مريّ

الأملان ينام نوما ل يقظة بعده يف مقربة من ال�سواحي الليّندنية. كل �سنة مبنا�سبة 14 من 

البلدان  القرنفل الأحمر على قربه. والربوليتاري يف  باقة كبرية من  اإلقاء  يتميّ  مار�ض، 

ى بكل  كلها يتطليّع باإجالل اإىل ذكرى الرجل الذي، من اأجل ق�سييّة املُ�سَطَهدين، �سحيّ

نحو  البطيء  ال�سعود  اأ�ساء  وال�سالم،  والأخوة  للعدالة  مثاٍل  �ُسعلة  وباأْنقى  طاقاته؛ 

.»
523

اأ�سكال جديدة واأكرث �سفاء من احلياة

هو  نيت�سه  ي�سوء  ما  واأكرث  التعاليم،  لهذه  الطبيعي  ال�سد  هي  النيت�سوية  لكن 

املجتمعات.  من  العبودية  واإزالة  ال�ستغالل،  نري  من  الربوليتاريا  حترير  اإىل  ال�سعي 

ر لال�سرتاكية«، هكذا يكتب مو�سليني يف مقال مرافق:  »كارل مارك�ض هو اأعظم ُمَنظيّ

نقد  الطبقات؛ هي  لثورة   )la dottrina scientifica( العلمي ر  الت�سويّ هي  »املارك�سية 

اإنها الإعالن الأول للعلم  ته الذاتية من طرف العمال،  القت�ساد الذي اأ�سبح واٍع بقويّ

من �سغط احلاجة  ر  ولإرادة الربوليتاريا التي بداأت يف اكت�ساح عامل القت�ساد وتتحريّ

.»
524

اإىل العمل حتت اأوامر ول�سالح رفاهية الرجال الآخرين

)ن�آن�آ(

�لية اكت�سف  ق�ب�ت العميّ  وبينم� ك�ن يف معمعة احلراك ال�سرتاكي ومندمج يف النيّ

نيت�سه ف�أخذ خط�به يتغرييّ وب�نت عليه مع�مل العنف وال�سرا�سة، لكنه فهم الن�س 

 1908 �سنة  ن�سر  وقد  املحدثني.  الفال�سفة  من  العديد  فهم  من  اأف�سل  النيت�سوي 

اأ�سبوعية ت�بعة للحزب  مق�لت ثالث عن فل�سفة القوة عند فريدريك نيت�سه يف 

لت تقريب� نه�ية م�سريته ال�سرتاكية.[ اجلمهوري الإيط�يل، �سكيّ

523- Ibidem.
524- B. MUSSOLINI, “Socialismo e socialisti”, in “La Lima”, n. 21, 30 maggio 1908, XVI, in Scritti 

politici di Mussolini, a cura di Enzo Santarelli, Feltrinelli, Milano 1979, p. 97. 
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اإرادة القوة هي النقطة املحورية يف الفل�سفة النيت�سوية، ولكن من اخلطاأ  اإن   قال 

. مل يرتك لنا نيت�سه منظومة 
525

الزعم باأن هذا املفهوم الوحيد يختزل فل�سفة نيت�سه كلها

مغلقة، ول ميكن اأن نَ�سف فل�سفته باأنها ن�سقية، لأن �ساعر زراد�ست تفادى ال�سقوط يف 

ها. ذلك اأن اأكرث ما هو منحط، عقيم، �سلبي يف كل فل�سفة هو بال�سبط »الن�سق«،  فخيّ

اأبدا  يعط  مل  نيت�سه  ولمنطقيا.  اعتباطيا  يكون  ما  غالبا  الذي  املثايل  البناء  هذا  هو 

طيا كثريا، لكي »ُيرغم«  �سورة �سكالنييّة لتاأمالته لقد كان فرن�سيا للغاية، جنوبيا ومتو�سيّ

رات املجددة لفكره يف قوالب �سكول�ستيكية ثقيلة ... لكن، �سواء كان مبدع  الت�سويّ

اأن�ساق فل�سفية اأو ل، يبقى نيت�سه دائما العقل العبقري الأكرب يف كل الربع الأخري من 

القرن املا�سي، وتاأثري نظرياته كان عميقا جدا. لبع�ض الوقت اتيّبع فنانوا كل البلدان، 

من اإب�سن اإىل دانون�سيو، خطى نيت�سه. الفردانيون بعد اأن �سبعوا من �سالبة اإجنيل ماك�ض 

�سترينر توجهوا اإىل زراد�ست، ويف فل�سفة هذا الإ�رشاقي، وجدوا بذرة وعليّة كل ثورة 

وكل �سلوك اأخالقي و�سيا�سي. نيت�سه هو املفكر الأكرث اإثارة للجدل يف يومنا هذا.

بعد هذه اجلولة ال�رشيعة، نزل مو�سليني اإىل التفا�سيل، دون اأن ين�سى التعريج على 

لأنهم  النعوت  اأب�سع  لهم  كال  لنيت�سه، حيث  املناه�سني  والأكادمييني  الأ�ساتذة  موقف 

يحذرون ال�سباب من خطورة تبنيّي اأفكاره التي ل توؤدي بهم اإليّ اإىل طريق م�سدود، اأو 

اإىل ال�سقوط يف اجلنون كما �سقط هو.

ومل يكن مو�سليّيني جاهال بالأدبيات ول باأمهات الكتب التي األفت يف اأملانيا حول 

نيت�سه والنيت�سوية. يقول: بالن�سبة ل�سترينر، ونيت�سه، وكل من اأ�سماهم تورك )Türck( يف 

الفال�سفة”،  نقي�سي  كتابه “الإن�سان العبقري )Der geniale Mensch(”، بـ“ الأنانيني 

م على ح�ساب الفرد. لكن كيف ن�ساأت الدولة؟ رمبا على  الدولة هي ال�سطهاد املُنظيّ

. نيت�سه  اإثر عقد اجتماعي كما يزعم رو�سو واأتباعه الواهمون )illusi seguaci(؟ كاليّ

اإنها عرق  يف جينيالوجيا الأخالق ي�سف لنا ن�ساأة الدولة: »قطيع من ال�سباع ال�سقر، 

ة  وبقويّ احلربي  بنظامهم  ُم�سليّحون  وهم  د،  ترديّ دون  ون،  َينق�سيّ الذين  وال�سادة  الفاحتني 

مني ولي�ست لهم َمعامل حُمددة  التنظيم على اأنا�ض رمبا يفوقونهم عددا ولكنهم غري ُمنظيّ

525- B. MUSSOLINI, “La filosofia della forza (postille alla conferenza dell’on. Treves)”, in Il Pensiero 
Romagnolo, nn. 48, 49, 50; 29 novembre, 6 e 13 dicembre 1908, XV, in Scritti politici di Mussolini, p. 99.
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ُمون بالفطرة ما معنى اخلطاأ اأو امل�سوؤولية  �سوهم كال�سباع ... ل يعرف هوؤلء املَُنظِّ ليَفرَتِ

فولذية  نظرة  ميتلك  فنيّان  لدى  جندها  التي  املرعبة  الأنانية  لديهم  ت�سود  الحرتام،  اأو 

.»
526

ر الولد الأم ر له ذلك ُم�سبقا واإىل الأبد مثلما ُيربيّ ويعرف اأنيّ َعَمله ُيربيّ

املفرت�سة.  احليوانات  هذه  ال�سقر،  هوؤلء  عالقات  يحكم  ت�سامن  مبداأ  ثمة  لكن 

فالغزاة اأنف�سهم يخ�سعون اإىل اإلزامات املجموعة للمحافظة على امل�سلحة العليا للفئة 

يلزمون  املحاربون  فقط  لي�ض  الفردية.  لالإرادة  ل حمدودية  اأويّ اإنها  القول  وهذه ميكن 

على  مرغمون  ولكنهم  امل�سلحة،  يف  م�سبقا  ت�سامنا  ميظهر  �سارم  بان�سباط  اأنف�سهم 

حفظ وحماية العبيد الذين ينتجون و�سائل العي�ض. ل يكفي ابداع األواح قيم اأخالقية 

جديدة، يجب اأي�سا بكل توا�سع انتاج اخلبز. الوحيد ل ميكن اأن يكون وحيدا باملعنى 

الذي اأراده �سترينر، لأن قانون الت�سامن احلتمي يطويه، يتغليّب عليه ويطحنه. اإن غريزة 

ر فرد ميكنه اأن  الجتماع، ح�سب داروين، حمايثة لطبيعة الإن�سان ذاتها، ول ميكن ت�سويّ

.
527

يعي�ض منغم�سا يف �سل�سلة املوجودات الالمتناهية

ى حتمية قانون الت�سامن الكوين، وللخروج من  لقد اأح�ضيّ نيت�سه مبا ميكن اأن ُي�َسميّ

التناق�ض، فاإن الإن�سان الأعلى النيت�سوي البطل النيت�سوي، املحارب احلكيم املت�سليّب 

ته على اخلارج، والعظمة الرتاجيدية  ر اإرادة قويّ ملزم باحلفاظ على حياته الداخلية، يفجيّ

لأعماله توفيّر لل�سعراء مادة جديرة بالإن�ساد.

ع دائرة الت�سامن الإيجابي بني املهيِمنني،  لكن مع احلرب والغزو اخلارجي، تتو�سيّ

ودائرة ال�سلبي تاه املُهيَمن عليهم. وجمددا يجد نيت�سه نف�سه بني قرين مفارقة: اإما اأن 

يكون الإن�سان الأعلى وحيدا ول يخ�سع لقوانني اأو اأنه يعرتف بحدوٍد لإرادته ال�سخ�سية 

ن  ب ويدجيّ وبالتايل يندمج يف القطيع. اأمام هذه املفارقة نيت�سه تخييّل اأن املجتمع يخريّ

وثبة هذا الإن�سان. يخلق ال�سوا�ض، ويحاول اإ�سقاط نظام الدولة والطبقة الأر�ستقراطية 

الت�سحية،  ن من الدو�ض، من  اأن الإن�سان حينما ل يتمكيّ املاآل �سببه  الهاوية. وهذا  يف 

د ال�سالح �سد نف�سه ويجد يف اإق�سائه الإرادي لنف�سه من م�رشح  واإبادة اأ�سباهه فهو ي�سديّ

اإن�سانويا، ناكرا لذاته.  اأنه ي�سبح �سطحيا، يعني حمبيّا للب�رش،  اأو  العامل مثاله الأعلى، 

وامل�سيحية.  البوذية  لديانات  الزهدية  املُُثل  وتولد  الِقيم  األواح  تُقلب  هنا  وفقط  هنا، 

526- جينيالوجيا الأخالق، II، § 17، �ض، 74.
527- مو�سليني، »فل�سفة القوة«، م. �ض، �ض، 101.
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على  ينت�رشون  وال�سعفاء  القدمية،  العليا  الطبقة  �سعادة  بت�سميم  تنتهي  العبيد  اأخالق 

ا  خرييّ كان  ما  كل   .
528

روما ي�سحقون   )i pallidi giudei( ال�ساحبون  واليهود  الأقوياء 

امل�سوهون ج�سديا ونف�سانيا  املعاقون،  املر�سى،  املهزومون،  ال�سعفاء،  �سي�سبح �رشا. 

ون بكل �سالفة عن علويّ �سعفهم، بوؤ�سهم، وحقارتهم! فرحون بحقارتهم الأر�سية،  ُيعرِبيّ

يعمد العبيد الآن، بعد قرون من اخلنوع، اإىل النتقام. والأقوياء ينهارون. لكن ملاذا؟ 

وكيف اأ�سبح مكنا هذا النهيار؟ كيف حدث اأن رجال نيت�سه الأقوياء اأولئك الرجال 

العبيد؟  َكم�سة من  اأمام  ينهزمون  وال�رش  ما وراء اخلري  يعي�سون  يعرفون كيف  الذين 

األي�ض الأ�سياد  بها �سلطة الأ�سياد؟  �سون  ُيقويّ العبيد اخرتاع قيم اخالقية  كيف ي�ستطيع 

فوق كليّ اأخالق؟

براعة  بكل  �سه  ويلخيّ نيت�سه  كتبه  ما  باأمانة  مو�سليني  ي�ستعيد  الأ�سئلة  هذه  عن 

اإن اخرتاع القيم الأخالقية كان العمل الأكرب لل�سعب اليهودي. مو�سليني  وو�سوح: 

 ،)I palestinesi hanno vinto( يهم الفل�سطينييّني، ويقول اإن الفل�سطينيني انت�رشوا ي�سميّ

انتقاما  جانبهم  من  الفعل  هذا  كان  وقد  القيم.  األواح  بَقلِب  الدائمني  اأعداءهم  على 

. لكن روح النتقام مل تقف عند 
529

روحيا مطابقا للمزاج الكهنوتي لل�سعب اليهودي

ت اإىل امل�سيحية وقد قام بن�رشها موؤ�س�ض امل�سيحية ذاته: ي�سوع النا�رشي.  اليهود بل امتديّ

»يف الفكر النيت�سوي ي�سوع النا�رشي نف�سه كان الو�سيلة، رمبا دون وعي منه، لالنتقام 

الروحي ِلِعْرِقه )la vendetta spirituale della sua razza( وما ا�سَتْتبعها من قلٍب للقيم 

�ض للمحبيّة ـ حمبة الب�رش ـ عن  الأخالقية. يف مكان اآخر نيت�سه يحدثنا عن ي�سوع املتعطيّ

ي�سوع يخ�سع لعار ال�سلب لكي يعطي برهانا خالدا حلبيّه للجن�ض الب�رشي ... لكن يف 

.»
530

�ض ـ ح�سب نيت�سه ـ النتقام الروحي للعبيد هذا املخليّ�ض يت�سخيّ

وللربهنة على ذلك ي�ست�سهد مو�سليني بن�ض لنيت�سه من جينيالوجيا الأخالق، يقول 

د فيه اإجنيل املحبة، هذا املخل�ض  فيه �ساحب زراد�ست: »وي�سوع النا�رشي، الذي يتج�سيّ

الذي جلَب الغبطة والن�رش للفقراء واملر�سى واملذنبني، الإغراء يف اأ�سديّ اأ�سكاله كاآبة 

اإىل  اليهودية،  القيم  هذه  اإىل  �سيوؤدي  كان  الذي  الإغراء  املقاومة،  على  وا�ستع�ساء 

امللتوية،  املخليّ�ض  هذا  طريق  ب�سلوكه  اإ�رشائيل  �سعب  يبلغ  اأمل  للمثال؟  التجديد  هذا 

528- ن. م، �ض، 102.
529 - ن. م، �ض، 103.

530 - ن. م، ن. �ض.
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ال�سامي؟  اأهداف حقده  اآخر  اإ�رشائيل،  �سمل  ت�ستيت  يريد  اأنه  يبدو  الذي  العدويّ  هذا 

اأمل ي�ستعمل �سعب اإ�رشائيل �سحرا اأ�سود خفييّا، �سحر �سيا�سة النتقام العظيمة، انتقام 

عه على  ر ملن كان اأداة انتقامية وو�سْ  وتدريجي وحذر يف ح�ساباته، ليتكيّ
يّ

متب�رشيّ وخفي

ه اللدود وذلك حتى تقليّ �سكوك  ال�سليب اأمام اأنظار العامل، وكاأن هذه الأداة هي عدويّ

.»
531

عم؟ “العامل باأ�رشه”، اأي كل اأعداء اإ�رشائيل، فيبتلعوا هذا الطُّ
�سنة من  األفي  تاريخ  الكثريون، والدليل على ذلك  ى  تَغذيّ امل�سيحي،  عم  الطُّ وِمن 

احل�سارة الغربية. ومرة اأخرى ي�ست�سهد مو�سليني بن�ض جيني�لوجي� �لأخالق لنيت�سه: 

»لقد انت�رش ال�سعب، اأو العبيد، اأو الدهماء، اأو القطيع، �سموه كما يحلو لكم اإن كان 

ة تاريخييّة اأهم  اليهود هم َمن نَدين لهم بذلك، ح�سنا! فلي�ض هناك �سعب كانت له مهميّ

 ال�سادة وانت�رشت اأخالق الإن�سان العادي. ها هو خال�ض الإن�سان 
َ
لِغي

ُ
من هذه. لقد اأ

د،  )اأعني التحرير من نري ال�سادة( مي�سي يف طريقه على اأح�سن ما يرام، كليّ �سيء يتهويّ

م هذا  ، اأو ي�سري �سوقييّا يف ملح الب�رش، ويبدو اأن ج�سم الب�رشية ل يقاوم تقديّ اأو يتن�رشيّ

.»
532

م فيه الت�سميّ

وقد ان�ساق مو�سليني، بكل ابتهاج، مع معاداة نيت�سه لليهود، ووجد اأ�سبابا تاريخية 

مل�سداقية  حاملة  وكاأنها  وحتليالته  نيت�سه  اعتقد يف كالم  لأنه  كرههم،  ميعن يف  تعله 

اأي  اجلدد،  اليهود  ورثة  اأيدي  على  روما  �سقوط  هي  الأ�سباب  وهذه  ما،  تاريخية 

امل�سيحيني. لكن ل تظنيّوا اأنه ياأ�سف ل�سقوط العقالنية اأمام الالعقل، اأو لهجمة اخلرافة 

واجلهل على الثقافة، بل ح�سب الثنائي، نيت�سه مو�سليني »انقر�ض جمتمع من الأ�سياد 

)scompare una società di dominatori( القوة الوحيدة. كانت روما ترى يف اليهودي 

�سيئا م�سادا للطبيعة، م�سخا يقف نقي�سا لها«. َمن الذي حقق الن�رش يف النهاية؟ اأهي 

روما اأم يهوذا؟ ال�سوؤال طرحه نيت�سه، واأعاد طرحه مو�سليني، وحتى هنا فاإن الإجابة 

16 من  الفقرة  وبالتحديد يف  الأخالق  جيني�لوجي�  نيت�سه يف  عند  مو�سليّيني  وجدها 

اليوم، يف روما نف�سها، كما  اأمامه  ر يف الذي ننحني  تتفكيّ اأن  الثاين: ح�سبك  املبحث 

ننحني اأمام جوهر كل القيم لي�ض يف روما وحدها، بل يف ن�سف الكرة الأر�سية ويف 

.I ، § 8،531 - جينيالوجيا الأخالق

.I، § 9 ،532- جيني�لوجي� الأخالق
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نا اأو اأْميل اإىل التدجني ننحني اأمام ثالثة يهود ويهودييّة:  كل مكان �سار فيه الإن�سان مدجيّ

.
533

ي�سوع النا�رشي، �سياد �سمك، بطر�ض، احلائك بول�ض، ومرمي اأم امل�سيح

اأملانيا،  اإليّ  اأمامه  يجد  مل  مو�سليني  فاإن  للم�سيحية  الدفني  العداء  هذا  يف�رشيّ  لكي 

ف�سعد بهذا الأمر وقال اإن نبي زراد�ست متليّ�ض من اأملانييّته وتخييّل �سجرة ن�سب تلحقه 

باأجداده من النبالء البولونييّني، اآل )Nietzschy(، الذين ينحدر منهم. رمبا يكون عداوؤه 

للم�سيحية هو اآخر ماآل رد الفعل العنيف �سد اأملانيا الفيودالية، املتحذلقة، امل�سيحية. يف 

وجه هذا ال�سعب الذي ي�رشب بنف�ض النهم البريا والإجنيل، يف وجه لهوتييّي ال�سمال، 

 .
534

نيت�سه يعلن افال�ض الألوهية ويطلق ن�سيدا لكل من �سي�سبح اإن�سانا ويقتل اهلل

ك يف نيت�سه هذه الهجمة �سد امل�سيحية، وهذا ال�سبب هو  لكن ثمة �سببا اأعمق حريّ

الذي يهميّ مو�سليني. فعال، مع امل�سيحية انت�رشت اأخالق الزهد والتخليّي، على اأنقا�ض 

اأخالق الأقوى القاعدة ال�سخرييّة للح�سارة الرومانية حليّت حمبة القريب وال�سفقة. من 

اليوم الذي راأى فيه المرباطور ما�سين�سيو�ض )Massenzio( فيالق جنوده منثورة على 

�سفاف نهر التيّيرب وق�سطنطني منت�رشا؛ من اليوم الذي رفع فيه ال�سليب على رايات 

الوثني،  الأوليمب  �رشور  اأطفاأت  موت  نَْفَخة  معابدها،  القدمية  الآلهة  تركت  احلرب 

الكمبيدوليو�ض.  معبد  اعتلى  احلمراء  الفروة  �ساحب   )il Nazzareno( والنا�رشي 

ولع�رشين قرنا فاإن اجلنون امل�سيحي يف احتدام. انتهى ال�سحك، انتهت بهجة احلياة، 

�رشور املوت، ال�سراع، الغزو )la lotta, la conquista( وحليّت حمليّها فكرة اخلطيئة 

واملذنبني الواهنني، ذوي الأنف�ض املرعوبة؛ اأج�سام مه�سمة بال�سوم، والتوبة، والليّطم 

اأنا�ض ل يطلبون من احلياة اإليّ ال�ستعداد لليوم الآخر املخيف املفزع.

حيث  التاريخ،  معايري  ر  وُيزويّ احلقائق  َيقلب  نيت�سه،  نهج  على  مو�سليني،  لكن 

ُيرجع انحطاط احل�سارة اإىل حمبة الب�رش. يقول اإن حمبيّة القريب اأعطت ع�رشين قرنا 

اأن  التفتي�ض، لهيب احلرائق وعلى اخل�سو�ض ل يجب  اإرهاب حماكم  من احلروب، 

ه يفتخر ب�سطحييّته، وبالروح التي ل تقدر على  تن�سوه الأوروبي احلديث، كائن م�سويّ

د  ُمتمريّ الفيودايل، غري  املا�سي  يدافع عن  لكي  الكفاية  فيه  مبا  الإرادة، غري رجعي  ة  قويّ

بالكايف لكي ي�سل اإىل العواقب الق�سوى للثورة، قزم يف كل ت�رشفاته، خانع لأ�سباب 

التح�رش و�سيا�سة العتدال.

533- ن. م، �ض، 43.
534- مو�سليني، »فل�سفة القوة«، م. �ض، �ض، 104.
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من  قرنا  ع�رشين  نتيجة  هو  هذا  الغام�ض،  امل�ستت،  املنحط،  احلديث  الأوروبي 

ال�سعادة  لفكرة  جني  املرويّ املحدثني  املتفل�سفة  ر  تُ�سميّ امل�ساواة  نظريات  اإن  امل�سيحية. 

 vecchia ideologia dei( للنا�رشييّني  العتيقة  الأيديولوجيا  حقل  يف  الإن�سانية، 

على  لع  املطيّ ومو�سليني  نيت�سه،  زراد�ست  هو  ذلك  على  وال�ساهد   .
535

)nazzareni

ن�سو�سه ي�ست�سهد به عن ظهر قلب: »اأين ُوِجدت يف العامل كليّه حماقات اأكرب ميّا ُوجد 

لدى املُ�سفقني؟ واأييّ اأمر اأحدث اأكرث الآلم يف العامل من حماقات املُ�سفقني؟ ويٌل لكليّ 

ال�سيطان  �ُسمويّ يعلو على منزلة �سفقتهم! هكذا خاطبني  لي�ض لهم من  الذين  املُحبيّني 

را �سمعته يقول هذا الكالم:  ة: “للربيّ اأي�سا جحيمه: اإنها حمبيّته للب�رش”. وموؤخيّ ذات مريّ

.»
حمبيّته للب�رش مات اهلل”536 اء  جريّ من  مات؛  قد  اهلل  “اإن 

ر من امل�سيحية، يوا�سل مو�سليني، يعني التحرر من ال�سفقة من مفهوم  اإنيّ التحريّ

وادي الدموع )lacrimarum valle(، والعودة اإىل بهجة احلياة. وبهجة احلياة الكامنة 

نيت�سه، ومو�سليني  اإليها  التي يدعو  الف�سائل  ال�رشيّ والتعذيب وفظاعة احلرب هي  يف 

موافق، وي�ست�سهد بن�سو�ض نيت�سه وكاأنه حفظها عن ظهر قلب: »يا اإخواين لقد متيّتعتم 

قليال: هذه هي خطيئتكم الأ�سلية. لكن فجر اخلال�ض لي�ض ببعيد: �سينبلج عندما يجد 

الإن�سان نف�سه يف طريقه بني الدابة والإن�سان الأعلى ويفرح بغروبه كاأرقى اأمانيه؛ لأن 

غروبه �سيكون اإعالن فجر جديد. الزائل وقتها يبارك نف�سه، م�رشورا بعبوره، و�سم�ض 

معرفته تلمع باأ�سعة م�سائية: ماتت الآلهة؛ الآن نريد اأن يحيا الإن�سان الأعلى«.

ونيت�سه  مو�سليني.  يكتب  نيت�سه،  اإبداعات  اأعظم  هو  هذا  الأعلى”،  “الإن�سان 
يب�رشيّ بالعودة القريبة لهذا املثال. وماهي خا�سياته؟ ل �سك يف اأن هذا املثال ل ميكن اأن 

ة، »اكت�سبت القوة يف احلرب، يف العزلة، يف املخ�طر  يتحقق اإليّ يف جيل من اأنف�ض حريّ

ن من  الكربى، اأرواح �ستعرف الري�ح، واجلليد، وثلوج اجلب�ل الع�لية، و�ستتمكيّ

قي��س، بعني ه�دئة، عمق اله�وية اأرواح متلك نوع� من العن�د ال�س�مي اأرواح حُتررن� 

اأم�نيه�  َمْنح الأر�س هدفه� ولالإن�س�نية  اإرادة العدم واإع�دة  من حبيّ القريب، من 

.»
ة، حرة جدا تنت�سر على اهلل والعدم!537 اأرواح جديدة، حريّ

535- ن. م، �ض، 105.

م زراد�ست، ترجمة علي م�سباح، من�سورات اجلمل، بريوت 2007. »عن اأهل ال�سفقة«، �ض، 174. 536- نيت�سه، هكذا تكليّ
537- مو�سليني، »فل�سفة القوة«، م. �ض، �ض، 106.
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على  وهنا  احلديثة.  لهم يف جمتمعاتنا  اأثر  ل  رين،  املُحريّ هوؤلء  نُعدم  الآن  لكننا 

الأحرار،  العلماء وامللحدين واملفكرين  يتهكم على  الفا�سية،  فاإن زعيم  نيت�سه،  خطى 

اأحرار من كل  اأنهم  الذين يعتقدون  اأولئك  اإنه حتى  اأي م�رشوعية. يقول  نازعا عنهم 

مثال زهدي، مثل امللحدين، املعادين للم�سيحية، الالاأخالقيني، العدميني، هم بالن�سبة 

باحلقيقة  يوؤمنون  لأنهم  اأحرار  مفكرين  لي�سوا  هم  املعرفة.  مثالييّي”  “اآخر  لنيت�سه، 

بهم من اهلل. واحلقيقة تقريّ

ت�رشيّحوا  اأن  قبل  احلياة،  تقوية  لزيادة  “احلقيقة”  تفيد  ماذا  نيت�سه  يقول  ا�ساألوا 

ملو�سليني  راقت  التي  الو�سفة  �سيطاين.  فن  والكذب هو  اإلهي  �سيء  احلقيقة هي  باأن 

كل  �سحيح،  �سيء  »ل  هذه:  هي  علمي  تطليّع  اأي  �سد  نيت�سه  اقرتحها  التي  تلك  من 

�سيء جائز )Nulla è vero, tutto è permesso(. هذه �ستكون �سعار اجليل اجلديد. 

نيت�سه  احلرة جدا” لفريدريك  “الأرواح  له  �ض  �سُتكريّ الذي  العمل  ها هو  الأنانية  تاأليه 

ل طبقا  اأن يخرج منهم روح تت�سكيّ كل طاقاتها. وحتت مطرقتهم الغا�سبة من املحتمل 

.»
538

لقوانني هذه التعاليم اجلديدة

م نيت�سه �سفاته ومالحمه  الإن�سان الأعلى �سيكون، �سياأتي. يب�رشيّ مو�سليني. وقد قديّ

يف هكذا تكلم زراد�ست.

ال�سائع  امل�سيحية  معاداة  متظهرات  من  واحد  هو  النيت�سوي  الأعلى  الإن�سان  اإن 

الفقراء،  ُمباركون هم  تقول:  وامل�سيحية  ل  ة. كيف  القويّ فل�سفة  اأر�سية  ي�سكل  والذي 

هم  َملعونُون  ي�رشخ:  ورائه(  من  )ومو�سليني  نيت�سه  املتاأملون.  العادلون،  الطيبون، 

الأخالق  متتيّعوا!  نيت�سه:  كوا!  تن�سيّ قالت:  امل�سيحية  العادلون!  َملعونون هم  الطييّبون، 

.
539

د؛ الإن�سان الأعلى النيت�سوي يريد بدل من ذلك الإغارة امل�سيحية تعليّم التزهيّ

ث هواءها؛ نيت�سه على العك�ض  كالم ي�سوع يوليّد تعا�سة يف الأنف�ض؛ يعذبها ويلويّ

من ذلك يريد اأن يعليّم النا�ض املرح، فنيّ ال�سحك، فنيّ الرق�ض بقدمني خفيفتني على 

�سوت الكمان، ويريد اأن يكون �سحك الب�رش ديونوزيا ويجعلهم ي�ساركون يف طبيعة 

د. كل  الآلهة. اأعظم ف�سائل امل�سيحي هي ال�ستكانة؛ الإن�سان الأعلى ل يعرف اإليّ التمريّ

ما يوجد يجب اأن ُيلغى! يف امل�سيحية الإن�سان الأعلى م�ستحيل. كيف ميكن اأن يتجاوز 

538- ن. م، �ض، 106.

539- ن. م، �ض، 107.
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امل�سيحي نف�سه دون اأن يطيح باإلهه؟ ذلك لأن، كما يعربيّ عنه نيت�سه �سعريا، الإن�سان هو 

�سيء يجب تاوزه ... الإن�سان هو ج�رش ل غاية ... يجب اأن ي�سمي نف�سه حمظوظا 

يف  املا�سي  تخليّ�ض  اأن   ... اأمامه  مفتوح  اجلديد  الفجر  طريق  حيث  غروبه  اأجل  من 

الإن�سان يعني خلق من جديد كل ما كان، اإىل حد اأن تقدر الإرادة اأن تقول: “هكذا اأنا 

.
540

اأريد! هكذا اأنا �ساأريد” )هكذا تكلم زراد�ست(

اأو  فنيّية  اأو  جديد  اأخالقية  قيم  خلق  يف  عنها  التعبري  يتم  التي  ة  القويّ اإرادة  اإن 

 fraternizza( غويو  مع  روحيا  يتاآخى  نيت�سه  فاإن  وهنا  للحياة.  هدفا  تُعطي  اجتماعية 

 L’irreligion de( امل�ستقبل  “لدينييّة  كتاب  موؤلف   ،)spiritualmente con Guyau

اإليّ  نف�سها  اأن حتافظ على  »احلياة ل ميكن  العميقة:  القيمة  ترك هذه  الذي   »)l’avenir

د. اأن حتيا ل يعني اأن حت�سب اأن تفعل«. نيت�سه من جهته: اخَلْلق! ها هو املخليّ�ض  بالتمديّ

ي احلياة. الأكرب من الآلم، وُمعزيّ

لكن مو�سليني تعز عليه معاداة امل�سيحية، ويعود با�ستمرار اإىل اطروحات نيت�سه 

ين! اأحبيّوا بع�سكم كاإْخوة! احُموا ال�سعفاء،  ب�رشاهة: »امل�سيحية ت�رشخ: كونوا خرييّ

ُيعليّم: اإىل من هو يف طور ال�سقوط اعطوه  نيت�سه  املتاأملني!  اأِقيموا املتعرثين، وا�ُسوا 

النا�ض،  اأييّها  ب�رشعة؛  ي�سقط  كي  ادفعوه  الطريان  تعليمه  ت�ستطيعون  ل  من  لكمة؛ 

.»
541

اء! اأ�سديّ كونوا 

لكن الإن�سان الأعلى هذا الكائن الذي �سيتجاوز الإن�سان كما تاوز الإن�سان القردـ 

ين: الدهماء واهلل. �سد هذا الأخري ال�رشاع لن يكون خطريا  يجب عليه اأن يحارب عدويّ

و�سائكا. اأمل ميت اهلل؟ واإن مل ميت فماآله دون �سكيّ هو الوهن والعجز. »يف ال�سفحة 

171 من هكذا تكلم زراد�ست نيت�سه يروي لنا بكل �رشور موت الآلهة: »مل تنتظر �ساعة 

غروبها لتموت اأفول كذٌب هذا الكالم حقا! بل اإنها، بنف�سها قتلت نف�سهاـ �سحكا. لقد 

حدث ذلك عندما نطق بالكلمة الأكرث كفرا اإله من بينها كلمة: »ل اإله اإليّ الواحد اأنا! ول 

يحق لك اأن تتخذ اإلها من دوين!« اإله عجوز حانق، اإله غيور قد ترك نف�سه ين�ساق اإىل 

مثل هذا الكالم. وكان اأن انخرط الآلهة اآنذاك يف ال�سحك متمايلني فوق كرا�سيهم 

540- ن. م، �ض، 108.

541- ن. م، �ض، 108.
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؟« ومن له  وهم ي�سيحون: »األي�ض من باب الألوهية اأن تكون هناك اآلهة، وما من ربيّ

 .»»
542

اآذان لل�سمع فلي�سمع

املُْطَبَقة  الدهماء  الأعلى.  الإن�سان  لربوز  ة  بقويّ ى  تت�سديّ فهي  الدهماء،  العامة،  اأما 

ا�ستي التيّْم�ِسيح والإن�سانوية »لن تفهم اأبدا اأن قدرا اأكرب من ال�رشيّ �رشوري لكي  بني كميّ

»العامة  العامة:  احتقار  يف  املرجع  هو  نيت�سه  وزراد�ست   .»
543

الأعلى الإن�سان  يزدهر 

ة دون  بنظرتها الطويلة للف�سائل ال�سغرية، ل تعرف ما هو عظيم وم�ستقيم و�َسِوييّ العاميّ

ذنب هي دائما عرجاء، دائما كاذبة«.

احلزب  يف  رفيقه   ،)C. Treves( تريفي�ض  كالويديو  على  ينقلب  مو�سليني 

الإن�سان  واعترب  الأر�ستقراطية  نيت�سه  تنظريات  من  متليّ�ض  لأنه  الإيطايل  ال�سرتاكي 

فهي  ال�سيكولوجية.  الإن�سان  حياة  من  نا�سجة  غري  مرحلة  اإىل  ترمز  ا�ستعارة  الأعلى 

ر الفكري”. لكن بالن�سبة ملو�سليني نيت�سه  بالن�سبة لرتيفي�ض “مثال خارق لتوقيّف التطويّ

ر حياته )un poema eroico della sua vita(، ل  �ساعر وعمله كان ق�سيدة بطولية تُ�سويّ

تغيب فيها الكارثة ... الإن�سان الأعلى هو رمز، هو �سوت هذه الفرتة املرعبة املاأ�ساوية 

ة واجلمال والقيم العليا.  التي مير بها ال�سمري الأوروبي يف بحثه عن م�سادر اأخرى للذيّ

لقد لفَت النتباه حلالة �سعفنا، لكن يف نف�ض الوقت الرجاء يف فدائنا: الغروب ويف 

نف�ض الوقت الفجر، اإنه بالأخ�ض ن�سيد للحياة حياة ُمعا�سة بكل الطاقة يف م�سعى م�ستمر 

ا، واأكرث �سفاء، واأكرث تريبا ... »يا اخوتي، اآلف هي ال�سبل التي  نحو �سيء اأكرث علويّ

مل يطاأها اأحد اإىل اليوم. اآلف هي اأبواب وُجزر احلياة املَخفييّة التي ل تن�سب ومل يتم 

اكت�سافهما من طرف الإن�سان بعد«.

)ه�آه�آ(

نيت�سه  اإر�س�دات  مو�سليني  ق  �سُيحقيّ الن�س،  من هذا  �سنة  ع�سرة  اثَنْي  بعد   

وتع�ليمه ب�حلرف، و�سيجريّ الوب�ل والدم�ر )هو وزميله هتلر( على الع�مل اأجمع.[ 

يجي ال�سجون )الدوابيّ ال�سقر(؛  ة، مع جمموعة الل�سو�ض وخريّ انتزع ال�سلطة بالقويّ

اجتاح روما وفر�ض نف�سه بالرعب، اأرغم امللك على ت�سليمه رئا�سة احلكومة، ا�ستعمل 

ين«، �ض، 346 - 347. 542- نيت�سه، هكذا تكلم زراد�ست، »عن املرتديّ
543- مو�سليني، م. �ض، �ض، 108 109.
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الكني�سة  الأعلى،  مثلها  مع  ت�سالح  الدفني  الكره  فبعد  امل�سيحية،  مع  املكيافلية 

اإيطاليا؛ بثيّ الرعب يف  الكاثوليكية، ومنحها امتيازات مل تكن لتحلم بها منذ توحيد 

قلوب النا�ض واأ�سكت الأ�سوات الناقدة بالغتيالت اأو التهجري اأو ال�سجن، و�سحييّته 

الع�سكرية،  مقدراته  من  م  و�سخيّ �سعبه،  على  كذب  غرام�سي؛  اأنطونيو  هي  الأ�سهر 

“العي�ض يف  اأتون حرب �سحقت قواه واأنهكته؛ طبيّق على �سعبه قولة نيت�سه:  وهييّاأ له 

املخاطر” واأر�سله اإىل اأدغال اإفريقيا )اأثيوبيا( واإىل �سحاري ليبيا، وجليد �ستالينغراد، 

قتيّل الليبييّني دون رحمة، وباجلملة، النيت�سوية الثاوية يف ال�سرتاكي ال�سابق مو�سليني 

ُطبيّقت على اأر�ض الواقع واأعطت العامل فظائع يندى لها اجلبني. 

نت من  ن فيالق �سعاليك اأ�سماهم بالقم�سان ال�سود، وهي اأرواح �سديدة قا�سية متكيّ كويّ

الت�سدي لكل �سوت معار�ض يف الداخل، واإزاحة اأييّ عائق لتحقيق برناجمه المربيايل 

األف جندي  مبائة  ى  نيت�سه. �سحيّ اأفكار  م�ستلهما  قبل  ه من  قد خطيّ كان  الذي  عي  التو�سيّ

دوا دون قتال يف جليد الحتاد ال�سوفياتي. وكاأنه  اإيطايل يف ق�سييّة لي�ست بق�سييّتهم، وتميّ

توقيّع ما �سيحدث لهوؤلء التع�ساء: »اكت�سبْت القوة يف احلرب، يف العزلة، يف املخ�طر 

ن من اأن  الكربى، اأرواح �ستعرف الري�ح، واجلليد، وثلوج اجلب�ل الع�لية، و�ستتمكيّ

تقي�س، بعني ه�دئة، عمق اله�وية اأرواح متلك نوع� من العن�د ال�س�مي اأرواح حُتررن� 

اأم�نيه�  ولالإن�س�نية  الأر�س هدفه�  َمْنح  واإع�دة  العدم  اإرادة  القريب، من  من حبيّ 

ة، حرة جدا تنت�سر على اهلل والعدم!«. اأرواح جديدة، حريّ

ل نبالغ اإن قلنا اإن فا�سيته هي النيت�سوية بعينها، �سواء من حيث التعاليم النظرية اأو 

التطبيق العملي: �سعار نيت�سه: “ل �سيء �سادق كل �سيء مباح”، تبنيّاه كفل�سفة للفا�سية. 

 filosofia( قال اإن الفا�سية تندرج يف اإطار الفل�سفات الكربى املعا�رشة: فل�سفة الن�سبية

. بينما كانت الن�سبوية يف اأملانيا تركيبا نظريا حمطما لالأن�ساق؛ يف 
544

)della relatività

اإيطاليا هي واقع عيني. الفا�سية هي حركة “يف غاية الن�سبية” لأنها مل تبحث اأبدا عن 

د حالتها النف�سية، لكنها حتركت بتخمينات  د ب�سبب تعقيّ اإعطاء ثوب نهائي، وبرنامج حمديّ

 .»
545

و�سذرات. »كل ما ُقلته وفعلُته يف الأوقات الأخرية، هو ن�سبوية باحلد�ض

544- B. MUSSOLINI, “Relativismo e fascismo”, in Il Popolo d’Italia, n. 279, 22 novembre 1921, VIII. 
Scritti politici di Benito Mussolini, op. cit., p. 206.

545- مو�سليني، »ن�سبوية وفا�سية«، م. �ض، �ض، 207.
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باملنظومة  لالإطاحة  وحتميتها  العاملية  ال�سرتاكية  الثورة  من  متاأكدا  كان  اأن  بعد 

ر له، وماح اإىل اأطروحات املراجعني  الراأ�سمالية، انقلب على اأعقابه، ون�سخ كل ما نظيّ

للتاريخ. ولفعل ذلك يجب اأن ي�سادق على تقزمي العلم، ونزعه اأييّ م�رشوعية، وهنا فهو 

ينهل من نيت�سه، ويوؤ�س�ض ن�سبويته على تعاليمه. يقول اإذا كانت النيّ�سبوية تعني »نهاية 

 ،)“mito “scienza( ”انهيار اأ�سطورة “العلم )la fine dello scientifismo( العلموييّة

املعيار على  طبيّقُت هذا  باأنني  اأتفاخر  اأن  اأ�ستطيع  اأنا  ُمكت�سف حقائق مطلقة،  باعتباره 

.»
546

الظاهرة ال�سرتاكية

اإليها  �سبقه  قد  كان  ة  رديّ وهي  التاريخية،  واملراجعات  ال�سكوك  انهمرت  وهكذا 

غري  اأ�سبح  ال�سرتاكية،  حلتمية  اجنل�ض  مارك�ض  قانون  اأن  ومفادها  كاوت�سكي،  الأملاين 

�ض هذا القانون، من بينها حت�سني اأو�ساع  قابل للتحقيق لأن عوامل جديدة بداأت تُقويّ

اأبريل   3 بولونيا  األقيُته يف  امل�رشوعة. »يف خطاب  العمال، وح�سولهم على حقوقهم 

من �سنة 1921، قلُت “ل �سيء يف العامل اأكرث ب�ساعة من ت�سمية ال�سرتاكية بعلمييّة”؛ 

واإثرها، بعد اأن نفيُت اأييّ حقيقة للتعاليم املظلمة، املتناق�سة لال�سرتاكية، نفيُت اأي �سفة 

حتمية لظهور ال�سرتاكية نف�سها«. 

نقي�سة  وحتمية   )un’antiverità( نقي�سة  حقيقة  �سنع  ال�سرتاكيني،  �سد  يجب، 

ا�سرتاكي  عن  �سادر  الكالم  هذا  اأن  روا  ت�سويّ بها.  املَُب�رشيّ  ال�سرتاكية  حلتمية  بالن�سبة 

متع�سب ومناه�ض حتى املوت للراأ�سمالية. ل �سيء يربهن على اأن الراأ�سمالية، خالل 

لت منها، يجب بال�رشورة اأن تنتهي اإىل ال�سرتاكية. هذه النقلة التي  احل�سارة التي ت�سكيّ

يزعم اأ�سحابها اأنها منطقية وطبيعية، هي اعتباطية، فالنقد اجلديد جرف هذه الذهنية 

التاريخانية الدميقراطية، التي تزعم باأن التاريخ مفروغ منه م�سبقا، وُيعَلم اأين �سيتجه 

الأفراد وجمتمعاتهم.

�ض اأ�س�ض التعاي�ض ال�سلمي يف العامل،  اأ بالهزات الكربى التي �سُتقويّ وكما لو اأنه تنبيّ

النهاية  القادمة  الع�رشييّة  تُوقِّع  اأن  املحتمل  من  اإنه  قال  فيها،  �سيت�سبيّب  التي  وبال�رشور 

 .
547

)tutte le conquiste democratiche( ى باملكت�سبات الدميقراطية البائ�سة لكل ما ي�سميّ

546- ن. م، �ض، 207.

547- ن. م، �ض، 208.
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 ، والدكتاتورية التي كبيّل بها ال�سعب الإيطايل، تنبيّاأ بها اأي�سا: »ِمن ُحكم الأكرثية والكليّ

.»
548

مثال اأعلى للدميقراطيات، من املحتمل اأن تتميّ العودة اإىل حكم الأقلية اأو الواحد

تيار ما بعد احلداثة،  ا�ستبق  الفا�سية،  اأن زعيم  اإثارة للده�سة،  ال�سيء الأكرث  لكن 

وجمهرة  وفوكو  ودريدا  ليوتار  فرن�سوا  قامو�ض  يف  اإليّ  جندها  ل  عبارات  وا�ستخدم 

بالن�سبوية احتقار املقولت  اإذا عنينا  الفا�سية يقول  البنيويني. زعيم  البنيويني وما بعد 

اأولئك  ازدراء  ديات الكربى” ـ؛  ى الآن “ال�رشيّ الثابتة )le categorie fisse( اأو ما ُي�سميّ

من  ن�سبوية  اأكرث  �سيء  فال  خالدة،  مو�سوعية  حقيقة  حاملو  اأنهم  يعتقدون  الذين 

نيت�سه:  تعاليم  ي�سري على هدي  الفا�س�ستي  الواقع.  مار�ستها يف  الفا�سية ومن  الذهنية 

ل مواقفه وقناعاته من يوم لآخر،  ُيبديّ اإىل راأي واحد،  ُمتقليّب على الدوام، ل يركن 

متطابقتان  ة  العاميّ والتيّْعبئة  الن�سبوييّة  كانت  اإذا  ونقي�سه:  بال�سيء  ت�سميته  من  ميانع  ول 

الت�سميات  اأمام  رة  املتهويّ غطر�ستنا  مو�سليني،  يكتب  الفا�سيون،  نحن  اأظهرنا  فقد 

من  بون  املتع�سيّ اأولئك  اخل�سبية،  العوار�ض  على  اخلفافي�ض  مثل  عليها،  ر  َيَت�َسميّ التي 

الأحزاب الأخرى؛ نحن الذين كان لدينا من ال�سجاعة لته�سيم كل املقولت ال�سيا�سية 

العتيقة، واأن نَُكون بالتيّناوب: اأر�ستقراطيني ودميقراطيني، ثورييّني ورجعييّني، بروليتاريا 

 i relativisti per( ب�متي�ز  الن�سبوييّون  حقا  »نحن  وحربييّني  �سلمييّني  وبورجوازيني، 

ل  الفا�س�ستية   .»
549

الأوروبي الروح  حركات  باأحدث  تلتحق  ومار�ستنا   ،)eccellenza

ب�سيطة وار�سادات،  اأي وجهات نظر  برنامج،  اأدنى من  تلتزم بربنامج، ول حتى بحديّ 

ك، يقول مو�سليني،  نحن ن�سخر من الربامج ال�سرتاكية وال�سيوعية، ويكفي لكي نتحريّ

اأن تكون لنا نقطة مرجعية: الوطن. والباقي ي�سري مبفرده. 

 )Tilgher( م احلياة والفعل على العقل. وقد حد�ض، تيلغر الن�سبوية الفا�س�ستية، تُقديّ

اأحد املفكرين الأوائل الذين �سهدوا بروز احلركة الفا�سية، هذه ال�سبغة املميزة للفا�سية، 

القدمي  ال�ساكيّ  الآراء،  تكافوؤ  ِمن  »انطالقا  مقاله:  واأوردها يف  فتلقيّف مو�سليني كلماته 

ي�ستنتج اأن ال�سيء الوحيد الذي ميكن فعله هو التخلي عن احلكم والفعل. من تكافوؤ 

يخلق  اأن  يف  احلق  له  واحد  كل  اأن  ت�ستنتج  احلديثة  الن�سبوية  الأيديولوجيات،  كل 

ت من  مريّ التي  اليوم  الهائلة  اإن احلركة  قوة.  اأوتي من  ما  بكل  اأيديولوجييّته ويفر�سها 

548- ن. م، ن. �ض.
549- ن. م، �ض، 208.
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الذي  اجلهد  من  اأكرث  �سيء  ل  اإذن،  هي،  ال�ساملة  والريبييّة  الن�سبوية  اإىل  التاريخانية 

ِقَبل  عليها من  ال�سغط  متيّ  التي  الثورية،  وبالتايل  اجلديدة  للحياة  العميقة  القوى  تبذله 

لنزع  امل�ستقبل  تنفي  وبا�سمه،  للما�سي،  موؤليّهة  املهيمنة،  التاريخانية  الإيديولوجيا 

الأغالل احلديدية وفتح ثغرة للنور«. 

الظاهرة  اأن  اأخرى  مرة  له  د  واأكيّ مو�سليني  راأ�ض  كهرَب  اخلطابة،  من  ال�سيل  هذا 

الن�سبوية.  للفل�سفة  متظهر  واأهميّ  كاأعلى   )Tilgher( لتيغلر  بدت  الإيطالية  الفا�س�ستية 

فايهنغر  هان�ض  معا�رش،  اأملاين  فيل�سوف  من  ا�ستمدها  اأخرى  معلومة  اأ�ساف  ثم 

ة  )Vaihinger(، قال: اإذا كانت الن�سبوية، كما يوؤكد فاهينغر، ترتبط بنيت�سه وباإرادة القويّ
.»

ة550 ة فردية وقومييّ »الف��سية الإيط�لية ك�نت وهي فعال اأعظم اإبداع لإرادة قويّ

وبالتوازي مع اإرادة القوة التي ا�سطهد بها �سعبه واأدخله يف دوامة الذل والعنف، 

خطبه  اإحدى  يف  قال  امليتولوجيا.  تَخَفى  اأن  ميكن  ل  تعي�سا،  حربيا  م�سريا  له  ُمهيئا 

نعة �رشورية ول منا�ض منها لتخدير  «. وهذه ال�سيّ
551

اله�ستريية: »نحن �سنعنا اأ�سطورتنا

وفوكو  �سرتاو�ض  له  ر  نَظيّ ما  متاما  ت�ساوي  ملو�سليني،  بالن�سبة  الأ�سطورة  لأن  العقول، 

واأركون، وجميع الهائمني بالطاقة اخلالقة لالأ�ساطري. الأ�سطورة يف راأيه »هي اإميان، هي 

�َسَغف. ل يجب بال�رشورة اأن تكون واقعا. فهي واقع من حيث اأنها ِمهماز، ورجاء، 

اإميان، و�سجاعة. اإن اأ�سطورتنا هي الأمة، اأ�سطورتنا هي عظمة الأمة!«.

واب ال�سقر: »ما هو تاريخ  ت عظمة الأمة بتعداد َمَناِقبه هو واأتباعه من الديّ وقد تبديّ

من�ه  الرجل الفا�سي؟ اإنه لمع؛ لقد اأْحَرْقن� مقريّ جريدة الـ)l’Avanti( يف ميالنو، حطيّ

 la( يف روما. اأطلقن� الر�س��س على خ�سومن�. اأْحرقن� البيَت الكرواتي يف تريا�ستي

ع نحو البحر  «، اإيطاليا مدفوعة »للتو�سيّ
552

casa croata a Trieste(، اأحرقن�ه� يف بُوَل
الأبي�ض املتو�سط وال�رشق ب�سبب عامل الدميوغرافيا �سييّق جدا ترابنا ل�سعب طافح ... 

رة من اهلل والطبيعة ... هي  اإن امربيالييّتنا التي ترغب يف بلوغ احلدود امل�رشوعة املُقريّ

 .»
امربيالية روم�نية553

550- ن. م، �ض، 209.
“il relativismo si riannoda a Nietzsche e al suo Willen zur Macht, il fascismo italiano è stato ed è la più 
formidabile creazione di una volontà di potenza individuale e nazionale”.
551- B. MUSSOLINI, Il discorso di Napoli, pronunciato il 20 ottobre 1922. Da “Il Popolo d’Italia”, n. 255, 

25 ottobre 1922, IX., in ID, Scritti politici di Benito Mussolini, op. cit., p. 221.
552- B. MUSSOLINI, “L’imperialismo fascista”, discorso pronunciato a Pola il 20 settembre 1920, in 

Ibid., p. 196.
553- Ibid., p. 197.
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 )و�آو�آ(

امل�رك�سي هو  الي�س�ر  امل��سي، وبينم� ك�ن  القرن  ال�سبعين�ت من  اإيط�لي�   يف 

نيت�سه،  فكر  بداأ  ا:  جديّ عجيبة  ظ�هرة  حدثت  الثق�فية،  ال�س�حة  على  املهيمن 

وينت�سر  الثق�فية  ال�س�حة  يغزو  الف��سية،  على  الي�س�ريني  طرف  من  املح�سوب 

ف�تيمو  املرة، جي�ين  امل�سعل، هذه  اأخذ  وقد  الي�س�رية،  النخبة  �سفوف  حتى يف 

)G. Vattimo(، وهو فيل�سوف ك�ثوليكي، لكنه ذو منحى ي�س�ري م�رك�سي، اأبعد 

ل�سورة  تلميع  ب�أكرب  ق�م  فقد  ذلك  ومع  اليميني،  والفكر  الف��سية  يكون عن  م� 

ر من اأغالل ال�ستعب�د.[  نيت�سه واجتهد اجته�دا ل نظري لتقدمي فكره على اأنه حمريّ

ق اإليها فاتيمو من خالل تاأويله لـ“هكذا تكلم  �ساأتناول فقط بع�ض النقاط التي تطريّ

زر�د�شت ل هو عالمة على  النيّبوي الذي جاء عليه كتاب  اإن ال�سكل  زراد�ست”. قال 

جنون نيت�سه، ول هو تقهقر نحو الذاتوية، بل يعك�ض ب�سيغة دقيقة جدا، الو�سع املميز 

ر ونُنتج الإن�سان اجلديد بطريقة م�ستقلة  لالإ�سكالية التي يتناولها هذا املوؤلَّف: كيف نُفكيّ

 ؟
554

ر وَموقف ارتكا�سيني عن كل ت�سويّ

 اإن هذه امل�ساألة وارتباطها باأ�سلوب اأدبي كما هو اأ�سلوب زر�د�شت، خليّ�سها نيت�سه 

ه، والتي ميكن فهمها اإذا اأحلقناها ب�سفحة  بعناية يف الأفوريزما )350( من امل�س�فر وظليّ

 smascheramento( امليتافيزيقا  ف�سح  مل�سرية  مثالية  خامتة  اأنها  على  املرح،  العلم  من 

، ومثل كل ن�سو�ض نيت�سه 
556

. وقد اأورد فاتيمو الن�ض على طوله
555

)della metafisica

554- جياين فاتيمو، الذات والقن�ع، م. �ض، �ض، 176.

555- الذات والقن�ع، ن. م، �ض، 176.

 ،350 اأفوريزما  وظله«،  »امل�سافر   .2 ج.  ان�س�نيته،  يف  مفرط  ان�س�ن  الناجي:  حممد  ترجمة  خالل  من  �ساأنقله   -556
بعنوان: »بحروف من ذهب«، �ض، 218 219. »لقد ُفر�ست الكثري من القيود على الإن�سان جلعله ُيقلع عن عادة 

الت�رشيّف مثل احليوان، وبالفعل �سار اأكرث وداعة وذكاء وفرحا ورزانة من �سائر احليوانات. ولكنه ما يزال يعاين من 

تقييده بهذه الأغالل مدة طويلة، بحرمانه مدة طويلة من الهواء النيّقي ومن حرية احلركة، واحلال اأن هذه القيود، 

ولن اأكف عن ترديد هذا، هي اأخطر واأدقيّ اأخطاء الأفكار الأخالقية والدينية وامليتافيزيقية. فقط حني يتم ال�سفاء 

من مر�ض القيود يكون الهدف الكبري الأول قد حتقق: انف�سال الإن�سان عن احليوان. اإننا الآن يف منت�سف عملنا 

اإليّ لالإن�سان الذي  لتحرير الإن�سان من قيوده، ويلزمنا يف ذلك حذر كبري جدا. ل ينبغي اأن تُعطى حرية العقل 

ل من ي�ستطيع القول اإنه يحيا فقط  �سار نبيال، فهو وحده من يرى اقرتاب تلطيف احلياة، وهو بل�سم جلراحه، اإنه اأويّ

لأجل الفرح ل غري، ويف كل الأفواه الأخرى ي�سري �سعارا خطرا: ال�سلم حويل وال�ستمتاع بكل الأ�سياء احلميمية. 

ره �سعار بع�ض املتوحدين هذا بكلمة قوية وموؤثرة قيلت يف املا�سي، لنا نحن، ولكنها ظليّت فوق الإن�سانية  وُيذكيّ

كلها �سعارا ورمزا قادرْين على اإهالك كل من يزييّن بهما رايته قبل الأوان، وقد اأهلكا امل�سيحية. يبدو اأنه مل يحن 
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فهو ملوء خورا وق�سوة وعن�رشية، ختمه بقولة من اجنيل لوقا )2: 14. “املجد هلل يف 

الأعايل، وعلى الأر�ض ال�سالم، وبالنا�ض امل�رشة ”(. 

اأي�سا  هنا  نحن  نيت�سه،  �سفحات  كل  مثل  يقول:  لكي  الفر�سة  فاتيمو  انتهز  وهنا 

اأمام تلخي�ض لعتبارات متعددة، ت�ستدعي تف�سريا متجددا على الدوام، مثلما يحدث 

م القاعدة الأو�سح لفهم  . يف هذا املقطع يقديّ
557

للكتب املقد�سة التي اأ�سار اإليها نيت�سه

اإن  بها.  ُكتبت  الذي  اخلا�ض  والأ�سلوب  زر�د�شت  لفكر  املميزة  الو�سعية  بني  العالقة 

ال�سال�سل  مر�ض  يف  ركائزه  اإىل  بالإ�سارة  تلخي�سه  ميكن  فاتيمو،  يقول  الرتابط،  هذا 

ينا ا�ستعارة، لي�ض فقط اخلطاب الذي  )malattia delle catene( ويف ال�ستعارة. اإذا �سميّ

ُيعربيّ عن حقيقة مفهومية بوا�سطة منظومة رموز متلك اإحالت م�سفرة ذات منحى وحيد 

ا يريد اأن يقوله، نظرا لأنه ل يقدر  املعنى، بل خ�سو�سا ذاك اخلطاب ال�ساذ بوعي منه عميّ

على اأن يعربيّ عنه كليا، اأو حتى على اأن ي�ستوىل عليه، على اإ�سابته مثل هدف يتفادى 

.
ي ا�ستعاريا كل خطاب زر�د�شت558 الإ�سابة، اإذن ميكننا اأن ن�سميّ

ومهما كانت العرتا�سات �سد هذه الأطروحة، من الوا�سح اأنه ل ميكن التفكري يف 

اف، حِلَاِف ميكن  لغة زر�د�شت كمجرد حِلَاٍف �ِسْعري حلقائق م�ساغة مفهومييّا ب�سكل �سفيّ

التحلي  ينبغي  التي  اأعاله حول احل�سافة  الأفوريزما  يقوله يف  ما  اأن يجد تربيره يف 

الإحالة  لإدراك  ال�رشورية  احل�سافة  تلك   . احلريّ للروح  اجلديد  ال�سعار  اإعالن  عند  بها 

رناها  ال�رشيحة لهذا املقطع على زر�د�شت باأنه “كتاب للجميع ولغري اأحد” اإذا ما تفكيّ

]احل�سافة[ يف العمق �ستقودنا اإىل الو�سعية احلرجة التي يجد نف�سه فيها نيت�سه زراد�ست 

اإزاء الإن�سان اجلديد واإمكانية حتقيقه انطالقا من اإن�سان امليتافيزيقا.

، بل لأننا يف عامل ما زال  اأجل روح فرداينيّ ونُخبوييّ اإن احل�سافة مطلوبة ل من 

فيه الإن�سان، رغم ك�رش اأغالل الأخطاء الأخالقية، الدينية، امليتافيزيقية، ُم�سابا مبر�ض 

لكن،  املر�ض.  بهذا  عالقة  لها  زر�د�شت  اتخذها  التي  ال�ستعارية  وال�سيغة  الأغالل. 

ملاذا، يف مثل هذه الو�سعية، وجب اأن يكون من الأف�سل ومن الأكرث ح�سافة التكليّم 

، هلكت ب�سبب  لالأقلييّة بدل الكل؟ جواب فاتيمو: امل�سيحية التي اأرادت اأن تتكليّم للكليّ

بعد الأوان الذي �سي�سمح فيه لكل النا�ض مبعرفة م�سري اأولئك الرعاة الذين راأوا ال�سماء ت�سيء فوقهم و�سمعوا هذه 

دين«. الكلمة: »على الأر�ض ال�سالم وللنا�ض البهجة« ل يزال الزمن زمن اأفراد متوحيّ

557- فاتيمو، الذات والقن�ع، م. �ض، �ض، 177.
558- ن. م، �ض، 178.
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عدم ح�سافتها هذه. ويبدو اأن نيت�سه يعيب على امل�سيحية فقط عدم ح�سافتها تلك، 

ولي�ض م�سمون ر�سالتها، الذي هو على العك�ض من ذلك م�سابه، اأو تقريبا مطابق، ملا 

 apertura verso il( يريد اأن ُيعلنه نيت�سه نف�سه. وهذا يف احلقيقة انفتاح نحو امل�سيحية

cristianesimo(، لي�ض من النادر الُعثور عليه يف موؤلفات نيت�سه: يف واحدة من مدوناته 

غري املن�سورة من فرتة زر�د�شت، وبخ�سو�ض مو�سوع ال�رشيّ وانتهاك الأخالق ك�رشب 

ل حمبة ي�سوع  من تاأكيد الذات �سد القطيع و�سد املنطق الوظيفي للعقلنة، نيت�سه يوؤويّ

للمذنبني كتعاطف مع الأرواح احلرة: »ي�سوع النا�رشي يحبيّ الأ�رشار، ولي�ض الأخيار: 

اإن روؤية ا�ستنكارهم الأخالقي اأدت به هو نف�سه اإىل الكفر. حيثما كان هناك حكم ما، 

م الأخالق«. انحاز �سد الق�ساة: اأراد اأن يكون حمطيّ

فقط يف عدم ح�سافتها، ويف  َيْكُمن  النظر هذه،  امل�سيحية، من وجهة  اإذن خطاأ 

عها لتزيني رايتها ب�سعار ال�سالم ومتعة الُقرب. اإن انعدام احل�سافة هذا مُيكن تاأويله  تَ�رشُّ

فقط مبعنى اأن امل�سيحية، يف وعظها، مل تطرح، بال�رشامة الكافية، م�سكلة الأغالل التي 

. اإن التب�سري بال�سالم 
559

تكبيّل الإن�سان، ومر�ض الأغالل الذي مازال يال�سقه عرب التاريخ

اإىل  اأف�سى   )violenza metafisica( امليتافيزيقي العنف  ال�رشاع يف جمتمع  لإن�سان 

اإدماج كامل للم�سيحية يف هذا العامل العنيف، وبالتايل اإىل انحطاطها معه.

اأكرب  تُ�ساغ بح�سافة  اأن  زر�د�شت يجب  ر�سالة  فاإن  فاتيمو،  يقول  ال�سبب،  لهذا 

ل  اأمثولته.  من  واأغم�ض  اأ�سعب  اأمثولت  ب�سيغة  ن  تُدوَّ واأن  الإجنيل،  ر�سالة  من 

لإخفائه على اأحد، اأو لأنه اإذا ُعرف من طرف اأقلييّة �سيُ�سبح يف ماأمن من �سوء الفهم، 

بل فقط لأن الع�رش ما زال ع�رش الأفراد؛ زمن ما زال فيه الروح احلر ا�ستثناء. ولذلك 

الأخالقية  العقلنة  نظام  يف  التورط  يف  يرغب  ل  كان  اإذا  نف�سه،  نيت�سه  خطاب  فاإن 

طريقة  يف  حتى  النظام  هذا  مع  جذريا  متجان�ض  غري  يكون  اأن  عليه  امليتافيزيقية، 

ا�ستخدام اللغة، يف الهياكل املفاهيمية، يف طريقة الفهم. وهكذا فاإن م�سمونا بديال 

يجب اأن ُيعَر�ض يف اأ�سلوب بديل. 

املن�سجم؟  الوا�سح  التفكري  م�سوؤولية  من  متليّ�سا  األي�ض  ت�سنُّعا؟  هذا  األي�ض  لكن 

د  ة والتفريّ اإطالقا يجيب فاتيمو. ذلك اأن املحتوى البديل الذي يرومه نيت�سه هو من اجلديّ

لته يف منظومة مفهومية  بحيث لي�ض فقط ل ميكن قوله، بل ل ي�سمح بالتفكري فيه وَمْف�سَ

559- ن. م، �ض، 179.
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ه اإىل الأفراد ل  . لهذا ال�سبب فاإن زر�د�شت هو ا�ستع�رة )è allegoria(؛ يتوجيّ
560

ثابتة

من جهة امتياز خا�ض للفرد على املجموعة، بل فقط لأن دنيا الجتماع التي َيجد نف�سه 

ه اإىل  اأْر�َساها العقل التنظيمي الإنتاجي. اإن التوجيّ اأمامها هي بالفعل دنيا القطيع التي 

ال�سكل  كان  مهما  والنحراف،  العنف،  اإىل  ال�رش،  اإىل  التوجه  بب�ساطة  يعني  الأفراد 

الذي تتخذه.

اإن “هكذا تكلم زراد�ست” يف ماهيته ال�ستعارية، هو اأي�سا العمل الأكرث اأ�سالة 

ته اخلا�سة. واأخريا، اإن احلليّ “ال�ستعاري”  ووفاء لروح ذاك الذي �سيعتربه نيت�سه ُمهميّ

للخروج من عامَل امليتافيزيقا واإنتاج روح متحرر من مر�ض الأغالل، هو يف اآن حل 

الوحيد  ال�رشب  يف   ”)l’oltre uomo( الإن�سان  وراء  الـ“ما  مل�سكلة  وحليّ   
يّ

اأ�سلوبي

.
561

املمكن لنيت�سه، ورمبا لنا نحن

فاإننا  فاتيمو،  عنها  حتدث  التي  النيت�سوية  احللول  العقل  حمك  على  و�سعنا  واإذا 

ال�ستعارة،  ينقذنا عن طريق  فاتيمو  لكن  قاع اجلحيم.  �سنهوي يف  مبالغة  حقا ودون 

اأفا�ض يف الإ�سادة بهذا الأ�سلوب وَجَعل منه الركيزة الوحيدة للَم�ْسك  ولهذا ال�سبب 

رَب على ذلك، فامل�ساألة بالن�سبة ملنظومته الفكرية  بلبيّ اأفكار نيت�سه. واأظن اأن فاتيمو جُمْ

 il( ال�سعيف “الفكر  منظومة  ف�ستنهار كل  نيت�سه  انهار  اإذا  اأو موت،  م�ساألة حياة  هي 

pensiero debole(” التي ا�ستحدثها، و�ستذهب عدمييّته اليجابية يف مهبيّ الريح. 

ال�سناعي  النتخاب  نيت�سه،  نظريات  اأخطر  من  واحدة  اأمام  فاتيمو  عنا  و�سَ لقد 

لالأفراد، والتي ي�سميها “تربية )Züchtung(“ ناقال امل�سطلح من جمال بيولوجي اإىل 

اإن�ساين، ونيت�سه يق�سد هذا املعنى بالذات. لكن فاتيمو يرى اأن هذا  جمال اجتماعي 

. ومل 
562

اأعاله التي ذكرها  لالأ�سباب  ا�ستعاري،  بل  بيولوجي  له معنى  لي�ض  امل�سطلح 

يكتف بهذه الزحزحة اخلطرية بل تاوزها اإىل معان مل ُتل براأ�ض نيت�سه بتاتا. قال اإن 

هي  ال�ستعارة،  د  جمريّ من  اأبعد  الذهاب  اأي�سا  )Züchtung(“ هي  „النتقاء  م�سكلة 

جهد اأرخنة خطاب „ما وراء الإن�سان“ الذي يبحث عن ا�ستتباعات مبا�رشة و�سيا�سية.

560- ن. م، �ض، 180.

561- ن. م، �ض، 182.
562- ن. م، ن. �ض.
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 )ي�آي�آ(

 هل يجب علين� اأن نخ�سع لبتزاز النيت�سويني؟ اأن نقبل ت�أويالتهم النتق�ئية 

وتطهرياتهم املفرو�سة على �سريح كلم�ت نيت�سه؟ لقد رف�س الفيل�سوف الإيط�يل 

را  ُمطهيّ �م�  “حميّ �ه�  و�سميّ الت�أويلية  اللعبة  لهذه  الن�سي�ع  لو�سوردو  دومينيكو 

لأي  ف�قدة  ف�تيمو  ت�أويالت  اأن  متينة  بحجج  واأثبت   ،”)bagno purificatore(

اأ�س��س مو�سوعي.[ 

قبل اأن اأعر�ض اأطروحة لو�سوردو اأريد اأن اأ�سري بعجالة اإىل بع�ض النقاط التي غييّبها 

زر�د�شت متيّ  التي جاءت يف  الأفكار اخلطرية  بتاأويله. كل  قام  الذي  الن�ض  فاتيمو من 

ة قلم: عن الإبادة اجلماعية التي يدعو اإليها يف فقرة “دعاة املوت”، وقوله  َم�ْسحها بجريّ

وبالتايل  الفائ�ض  هذا  ب�سبب  ف�سدت  واأنها  اللزوم،  عن  بالفائ�سني  مليئة  الأر�ض  باأن 

يجب ا�ستدراجهم اإىل الرحتال من هذه احلياة، ول كلمة من طرف فاتيمو ول تف�سري، 

حتى ا�ستعاري. واأي�سا ل كلمة عن اأُفوريزما: “احلرب واملحاربون”، وكذلك قوله باأن 

الدولة ابُتدعت للمحافظة على الفائ�سني عن اللزوم. مل ي�رشف كلمة عن فكرة �سفاء 

الدم و�رشورة حظر اختالط الأعراق والأفراد، كما فعلت النازية والفا�سية. وقد �رشيّح 

نيت�سه بهذه الكلمات العن�رشية يف فقرة من زراد�ست بعنوان “حمادثة مع املََلكني”، 

اإن  يقول  قارئ ح�سيف.  لكل  املعنى وا�سح  لكن  وَدَوران،  اإيَعاَزات ولفيّ  م�ستخدما 

ت نف�سها نبيلة، لكن كل �سيء فيها كاذب وفا�سد: »والدم على  هناك طبقة �ساعدة �َسميّ

 .»
563

وجه اخل�سو�س، وذلك ب�سبب اأمرا�ض �سييّئة قدمية

َمدنييّة  طبقة  ي�سكلون  كانوا  الذين  الأملان  اليهود  يف  فظيعة  طعنة  اأي�سا  ثمة 

كو�سموبوليتية، ُمتعددة الأعراق، ولذلك فهو يهرب اإىل الريف كبديل عن الختالط 

العرقي، لأنه مقتنع باأن الفالح الأملاين هو الوحيد الذي بقي حمافظا على نقاوة الدم 

، ماكر، مثابر عنيد؛ فذلك  ُل لدييّ واأَحبُّ اليوم فاليّح قروييّ ُمعافى فظيّ والعرق: »اأْف�سَ

هو النوع الأ�سرف يف هذا الزمن. اإن الفاليّح القروي هو الأف�سل اليوم؛ واإنيّ جن�ض 

الفالحني هو الذي ينبغي اأن يكون �سييّدا!«. لكن املدينة هي عنوان ف�ساد العرق، عنوان 

بالكل،  الكل  ويتمازج  يتداخل  فيه  رعاع:  خليط  اخلليط.  تعني:  »والرعاع  الرعاع 

563- هكذا تكلم زراد�ست، �ض، 455.
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نوح...  �سفينة  عت  جميّ ما  الدابة  �رشوب  وكل  واليهودي  والنبيل  والوغد  القدي�ض 

.»
564

الرب نف�سه ا�ستحال يهوديا!

فوه  تلقيّ زر�د�شت  �سدور  منذ  الأملان  ال�سامية  اأعداء  اأن  ال�سدفة  �سبيل  من  ولي�ض 

الكلي�سيهات  بكل  ل  حُمميّ لأنه  اآخر،  اأحد  اأي  من  اأكرث  كاتبه  مق�سد  وفهموا  ب�رشاهة 

ي�ستطيع  لل�سامية  معاد  اأي  فاإن  وعتيّم  راوغ  ومهما  ع�رشه.  يف  اليهود  �سد  ال�سائدة 

ب�سهولة اأن يحد�ض اأغرا�سه الدفينة. ومن بني الكلي�سيهات اخلطرية تهمة اليهود باأنهم 

يخطفون اأطفال امل�سيحيني ويذبحونهم قربانا لإلههم: »اآه يا اإخوتي اإن بكر املولودات 

«. وملن مل يفهمه جيدا 
565

ى به دوما. وقد �ساءت الأمور اأن نكون اأبكارا هو الذي ُي�سحَّ

ية، ونَحرَتق ونُ�سوى جميعا قربانا لأ�سنام  ح: »اإنيّ َدَمنا جميعا ي�سيل على مذابح �رشيّ يو�سيّ

الأح�ساء  �سهييّة  َي�ْسحذ  ما  هو  وذلك  يافعا؛  طرييّا  يزال  ل  لدينا  ما  ُل  »اأف�سَ ثم  عتيقة«، 

الهرمة. حْلمنا طرييّ وجلدتنا لي�ست �سوى جلدة َحْمٍل �سغري: فكيف ل نوقظ اإًذا �سهييّة 

«. اإذن، الر�سالة و�سلت اإىل م�ستمعيه واأخذت تفعل يف 
566

ق�ساو�سة الأ�سنام املُ�سنيّني!

اأرواحهم مفعولها املرغوب، حتى ن�سجت الثمرة وَقَطَفها هتلر بتطهري الدم الأملاين من 

تبعات هذا  نعاين من  لليهود، وبقينا نحن  الإبادة اجلماعية  ال�سوائب، وتنفيذ خمطط 

اجلرم الفظيع. 

ْق  ج فاتيمو على الن�سائح الجرامية التي ين�سح بها زراد�ست اأتباعه: ا�رْشِ ومل ُيعريّ

�رَشَقة  احلياة كلها  »األي�ست  ُمباحا؟  َ ل يكون 
ِ

ُمَباح، ومل واْغنْم، كل �سيء  اْغُز  واْقُتْل، 

اإىل قتل للحقيقة نف�سها،  النيّهي عن ال�رشقة والقتل   ،
يّ

ل هذا النبي «. لقد حويّ
567

وَقْتال؟

بل اأكرث واأخطر منذ ذلك اإىل »دعوة اإىل املوت«، وتقدي�ض »لكل ما هو معار�ض للحياة 

وُمثبيّط لها«.

، واإن 
568

رة اإن�سان ث عن اأقواله البذيئة من قبيل اإن العامل ي�سبه موؤخيّ دون اأن نتحديّ

وملن  النتحار؛  اإىل  يعني   ،
569

املوت قارب  على  البحار  اإىل  وَدعوته  َمِعَدة«؛  »العقل 

564- ن. م، �ض، 455 و 458.
565- عن الألواح القدمية، § 6، �ض، 379.

566- ن. م، �ض، 379.
567- زراد�ست، عن الألواح، § 10، �ض، 383. 

568- زر�د�شت، »عن الألواح القدمية، § 14، �ض، 387
569- ن. م، �ض، 390.
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ده بالع�سا والفلقة: »بالع�سا ينبغي اأن يداعبكم  ميتنع عن الفتك بنف�سه وبالآخرين يهديّ

وفلقة  ُي�سبعهم ع�سا  اأن  وبعد   .»
570

اأقدامكم! ين�سط  اأن  ينبغي   
يّ

الع�سي ب�رَشْب  املرء! 

ي�سلمهم اإىل املوت: »على املرء اأن ل يكون طبيباً للَميوؤو�ض من �سفائهم: هكذا يعلم 

 .»
571

َمحليّوا زراد�ست لَت�سْ

“النتقاء  مو�سوع   )D. Losurdo( لو�سوردو  دومينيكو  انتباه  لفت  وقد 

املتع�سف  وتريده  ال�ستعارة،  بطريق  تاأويله  على  فاتيمو  واإ�رشار   ،”)Züchtung(

نيت�سه  ن�سو�ض  يف  البيولوجي  لالنتقاء  املكثف  احل�سور  رغم  تاريخي  �سياق  كل  من 

ل فاتيمو هذه التقنية التطهريية على املقاطع  . وقد فعيّ
572

وحما�سته لهذا “العلم” اجلديد

الأكرث اإرباكا. بعد اأن اأعلن عن �سعار “ِلَتُمت يف الوقت املنا�سب”، زراد�ست يوا�سل: 

»لكن كيف ميكن ملن مل يع�ض يف الوقت املنا�سب اأن ميوت يف الوقت املنا�سب؟ ]لْيَته 

الفائ�سون عن اللزوم  الفائ�سني عن اللزوم. لكن حتى  اأن�سح  اأ�سال! هكذا  مل يولد 

ا، واجلوزة الفارغة هي اأي�سا توديّ اأن تُك�رش[. الكل يرى  يجعلون من موتهم اأمرا مهميّ

بعنْي اجلديّ اإىل املوت: لكن املوت مل يتحول بعد اإىل عيد. والنا�ض مل يتعليّموا بعد كيف 

.»
573

ُيحَتفل باأجمل الأعياد

بني  جاءت  الأوىل  زر�د�شت،  من  املقطع  هذا  يف  لو�سورد  انتباه  َجلَبتا  ُجْملتان 

َقة، وقد  ُمَعرَّ ا�ستتباع، والثانية،  بِنقاط  ه وا�ستبدلها  ن�سيّ فاتيمو غييّبها من  فني، لكن  معقيّ

«. لكن، يرد  ترجمها بطريقة خمتلفة بل ملتب�سة: »بالن�سبة للكل، املوت هو �سيء مهميّ

لو�سوردو، يف احلقيقة، ح�سب نيت�سه، اأهمية موت „الفائ�سني عن اللزوم“، هي �سيء 

ذاتي وخيايل بحت. فهم ُيلقون بثقلهم، ب�سكل ل يطاق، على املجتمع وعلى احلياة، 

الدعوة  لهذه  اأثر  ل  لكن  القيمة،  عدمي  لوجوٍد  حديّ  و�سع  على  حثيّهم  بالتايل  وينبغي 

د تفكري اأخالقي خطابا انتقائيا  ل باأعجوبة اإىل جمريّ . لقد حويّ
574

للت�سفية يف تاأويل فاتيمو

هني اإىل النتحار كاحتفال ح�ساري. )eugenetico( ل يخلو من الوح�سية: َدفع امل�سويّ

570- �ض، 391.

571- �ض، 391.
572- D. LOSURDO, Nietzsche, il ribelle aristocratico, Bollati Boringhieri, Torino 2002, p. 1086.

573- هكذا تكلم زراد�ست، »عن املوت اختيارا«، �ض، 141.
د الأر�ستقراطي، م. �ض، �ض، 1086.  574- لو�سوردو، نيت�سه، املتمريّ
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ترجمة  فاتيمو  باقرتاح  تنتهي  لو�سوردو،  يقول  والت�سعيد،  ر  التبخيّ �سريورة  اإن 

الأعلى  “الإن�سان  عو�ض   ،”)oltreuomo( الإن�سان  بـ“ماوراء   )Übermensch(

اإن�سان الرتاث، يف راأي فاتيمو.  )superuomo(”: نيت�سه يعزيّ عليه فقط التعايل على 

اإذ يكفي موا�سلة  بالتعايل والرتاث، م�سكلته واقعية،  اهتماما  اأقل  نيت�سه  لكن خطاب 

فاقدة  بحياة  يتعليّقون  الذين  املر�سى  اأنانية  يدين  اأنه  من  د  نتاأكيّ زر�د�شت حتى  خطاب 

للمعنى وهكذا فاإنهم ُيفاقمون “التيّدهور )Entartung(“، ويوا�سل زراد�ست: »�سعودا 

«. اإن ال�سمة املميزة 
575

)Über-Art( اإىل النوع الأعلى )Art( وع مت�سي طريقنا من النيّ

والتدهور  الأعلى”  “النوع  الأعلى”،  “الن�سان  بني  التقابل  هي  زراد�ست  خلطاب 

ي. وجمددا هذا يحيلنا اإىل مو�سوع مرتبط بوراثة الإجرام والنتقاء، كان قد  املتف�سيّ

هيمن على الثقافة الأوروبية يف الن�سف الثاين من القرن الثامن ع�رش مع دور مركزي 

اأي�سا يف دائرة املوؤلفني والأ�سدقاء الأعزاء على نيت�سه، ويوؤكد ذلك احل�سور املكثف 

يف ر�سائلهم، لأ�سماء غالتون، لمربوزو، غوبينو. 

ترجمة  قررنا  واإن  حتى  اإزالته  ميكن  ل  ال�سخم  التاريخي  ال�سياق  هذا  اإن 

الأعلى”  “النوع  ترجمة  اأو   ،”)oltreuomo( الإن�سان  بـ“ماوراء   )Übermensch(

يخل�ض  جدوى،  دون  عمل  اإنه   .”)oltre-specie( النوع  وراء  بـ“ما   )Über-Art(

.
576

ر الراديكالية الأر�ستقراطية ر الأخالقوي عن ُمنظيّ لو�سوردو، اإرادة ف�سل املُنظيّ

اإن “ماوراء الإن�سان” �سي�سبح، عند فاتيمو، نقطة انطالق ل�سريورة ت�سويه وت�سعيد 

املقطع  ينقل  ولو�سوردو  القوة”،  “اإرادة  من   868 الفقرة  على  يحيل  فاتيمو  خة.  مدويّ

بدايات مرعبة وعنيفة.  انطالقا من  َينُمَو فقط  اأن  »اإنيّ عرقا مهيمنا ميكن  املركزي منه: 

خون اإثر  م�سكل: اأين هم برابرة القرن الع�رشين؟ من البديهي اأنهم �سيَظهرون و�َسيرََت�سيّ

اإنها واحدة من   .»
577  )ungeheuren socialistischen Krisen( اأزمات ا�سرتاكية هائلة

�سفحات نيت�سه الأكرث وح�سية يف مغزاها، يعليّق لو�سوردو. ذلك اأنيّ ملواجهة حتديات ما 

كان قد اأ�سماه منذ اإن�س�ين مفرط يف ان�س�نيته بـ”احلروب ال�سرتاكية”، والتي من اأجل 

ا الهالك اأو  عدم املوت من ال�سعف، يجب على املرء اأن ي�سبح بربريا  اأمام البديل: اإميّ

575- هكذا تكلم زراد�ست، »الف�سيلة الواهبة«، �ض، 150.

576- لو�سوردو، نيت�سه، املتمرد الر�ستقراطي، م. �ض، �ض، 1087.
577- Nachlaß 1887-1889, Bd 13, p. 17-18.
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ر الفيل�سوف، يف الأ�سهر الأخرية من حياته الواعية، – �رشورة �سعود  طوة - ُيكريّ ال�سيّ

وا من ال�سوابط الدميقراطية والإن�سانوية،  طبقة اأ�سياد جديدة من اأولئك الذين تَخليّ�سُ

اأ�سياء  “اإرادة  وُيبدون  الو�سع،  يفر�سها  التي  الوح�سية  الو�سائل  اإىل  اللجوء  يعرفون 

العبيد(.  ثورة  قاعدة  ي�سكلون  الذين  هني،  امل�سويّ اإبادة  اإىل  حتى  ا�سارة  )مع  رهيبة” 

هكذا فقط ي�ستطيع “العرق املُهيمن” اجلديد ال�ستحواذ على كتلة ب�رشية وحتويلها اإىل 

حيوانات ُم�سَتْعَبدة.

تف�سحهم  نيت�سه  ن�سو�ض  اأن  هي  الرباءة  تاأويل  لأ�سحاب  الكبرية  امل�سكلة 

العنف  خمزون  ويغييّبون  املحرجة،  العبارات  على  يقفزون  فهم  ولذلك  �سهم،  وتقويّ

فيها. وهذا ما فعله فاتيمو مع الن�ض الذي بني يديه: “بدايات مرعبة وعنيفة”، “اإرادة 

�سداه.  تعطيه  والتي  الن�ض  يف  با�ستمرار  املكررة  العبارات  هي  هذه  اأ�سياء رهيبة”، 

لكن فاتيمو يحيل عليه فقط لكي يقراأ فيه اليحاء اإىل نوع من “الربابرة اجلدد”، لكن 

بربرييّتهم تتمثل جوهريا يف “الإتيان من خارج”، يف تاوز منطق الن�سق«: هذا النوع 

.»
578

»ي�ست�رشف �سفات احلرية التي حققها ما وراء الإن�سان

لكن  وكراهية،  عنفا  تن�سح  ن�سو�ض  لتطهري  فظيع  تاأويلي  وجهد  جميل،  كالم 

اخلدعة مل متريّ على لو�سوردو، لأن فاتيمو، بعملية �سحرية، اأذاب كل ما يحتوي عليه 

ن�ض نيت�سه، ب�رشيح العبارة، من اإ�سادة بالبدايات املرعبة العنيفة، من اأزمات ا�سرتاكية 

هائلة، ومن �رشورة اإعادة تكري�ض العبودية.   

)�آ�أ(

 � عميّ واإرب�ك�  وت�ستت�  التب��س�  تقل  ل  العربي  الع�مل  يف  النيت�سويني  لكن ح�لة   

الأخالق،  جيني�لوجي�  كت�ب  مرتجم  هو  ذلك  على  ومث�لن�  الغرب.  يف  عليه  هي 

حترير  يريد  اأنه  ت�سديره  يف  ُيعِرب  حيث  امل�سكيني،  فتحي  التون�سي  الفيل�سوف 

معنى الن�س النيت�سوي، “من ُمعجم الك�هن” وربطه “مبعجم املح�رب”. ولكليّ من 

دا، ي�سيف هذه املعلومة، وهي اأن ال�سوؤال الأ�س��سي هو: »كيف  مل يفهم غر�سه جييّ

 ].»
رة؟579 ة على احلرية البدائية ال�سلفة املتهويّ ُنعيد للحيوان الب�سري قدرته احلربييّ

578- فاتيمو، الذات والقن�ع، م. �ض، �ض، 374. 
579- فتحي امل�سكيني، مقدمة الرتجمة العربية، نيت�سه، فريدريك، يف جيني�لوجي� الأخالق، من�سورات دار �سيناترا 
املركز الوطني للرتجمة، تون�ض 2010، �ض، 7. الت�سديد يف كامل الن�سو�ض امل�ستمدة من مقدمة امل�سكيني، من 

كاتب هذه ال�سطور.
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وقد كتب هذا الكالم يف وقت كان قد انت�رش فيه الإرهاب الإ�سالمي منذ ع�رشين 

يوم  تُورد كل  العاملية  الأنباء  لتون�ض. ووكالت  املجاور  البلد  بوح�سية  �سنة، و�رشب 

يف  الإ�سالميون  الليّحي  اأ�سحاب  عليها  يهجم  باأكملها  ُقَرى  فظيعة:  قتل  اأعمال  اأخبار 

قونها، ُيخرجون ال�سكاكني وي�رشعون يف ذبح الرجال  هزيع الليل من كليّ �سوب، يطويّ

والن�ساء والأطفال؛ يحتفظون فقط بالفتيات وبعد اأن يرتووا من الدماء ي�سعدون اإىل 

حُتقق  وح�سية  اأمام  نحن  يقتلوهن.  ثم  عليهن،  يتداولون  واملَ�سِبييّات،  بالغنائم  اجلبال 

بالفعل ما قاله امل�سكيني، عن حترير الُقدرة احلربية ال�سلفة للحيوان الب�رشي.

والن�رشة  داع�ض  وحو�ض  اأن  كيف  وال�سورة،  بال�سوت  اأعيننا،  باأم  نرى  والآن 

البدائي  القتيّال  الالب�رشي  احليوان  هذا  منوذج  الواقع  اأر�ض  على  جمددا  يحققون 

لروؤيته  فرحا  الهواء  يف  لقفز  الآن  بيننا  كان  لو  نيت�سه  اأن  د  متاأكيّ اأنا  ر.  املتهويّ ال�سلف 

ق مع داع�ض. فالفقرة  كيف اأن املجتمع العبودي احلربي الذي نظر له طوال حياته، حتقيّ

الإ�سالمي  العبودية  وفقه  داع�ض  برنامج  هي  لوحدها،  و�ل�شر  �خلري  ور�ء  ما  من   257

بحذافريه: جمتمع، يقول نيت�سه، به حاجة اإىل العبودية، وداع�ض متار�ض العبودية يف 

اأفظع معانيها؛ الب�رشية بالن�سبة لهذا املجتمع تنحدر اإىل م�ستوى اأتباع واأدوات، وداع�ض 

ن با�ستمرار على  ترى يف اليزيدييّني والعلوييّني اأتباعا واأدوات؛ اأر�ستقراطية نيت�سه “تتمريّ

اأن تاأمر وتطاع وتقمع وتُبعد”، وهذا ما تفعله داع�ض مع ال�سوريني والعراقيني : تهجري 

البداية  يف  ن�ساأت  نيت�سه  اأر�ستقراطية  بالقوة؛  النا�ض  اأمالك  على  وا�ستحواذ  جماعي، 

على  ت  انق�سيّ بعد،  ت�سليّط مل متحق  واأطماع  الإرادة  ة  قويّ لها  ال�سواري  من  »كجماعة 

«، وداع�ض هي ا�ستعادة اأو حتيني لهذا ال�سنف 
580

اأعراق اأ�سعف واأكرث تهذيبا وم�ساملة

يعني  “الب�رش الأكمل”  اأنهم كانوا  اأ�سا�ض  من الوحو�ض الذين يتغنيّى بهم نيت�سه على 

الأكمل”.  “الوحو�ض 
جدا،  طبيعي  اأمر  وكاأنها  العبودية  عن  ث  يتحديّ جهته،  من  امل�سكيني،  فيل�سوفنا 

واملحبة،  الكره  وال�رش،  اخلري  بني  مُتييّز  التي  ال�سليم،  الإن�ساين  احل�ض  اأخالق  وُيرجع 

ُمعجم  اإىل  بب�ساطة  يرجعها  التمييزات  هذه  اأن  روا  ت�سويّ ماذا؟  اإىل  واجلور،  العدل 

ن اأن امل�سكيني يناه�ض  . لكنيّي ُمتيقيّ
581

العبودية، وُيل�سقها بالكاهن اليهودي وامل�سيحي

580- نيت�سه، ما ور�ء �خلري و�ل�شر، § 257، �ض، 243 244.

581- فتحي امل�سكيني، مقدمة الرتجمة العربية، فريدريك نيت�سه، يف جيني�لوجي� الأخالق، م. �ض، �ض، 8.
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املهينة.  املوؤ�س�سة  فيل�سوف معا�رش ير�سى بهذه  اأ�سكالها، ولي�ض ثمة  العبودية يف كل 

وكيف لإن�سان ذي عقل �سليم اأن ير�سى بالعبودية؟ اإليّ نيت�سه ي�سذ عن هذه القاعدة، فقد 

ع من معانيها، واأدجمها يف ميادين �ستى، من الأخالق اإىل ال�سيكولوجيا،  دها وو�سيّ جميّ

من الجتماع اإىل البيولوجيا. ولالأ�سف، فقد �سقط امل�سكيني يف هذا الفخ، حيث ي�رشد 

اأقوال نيت�سه مبو�سوعية، وُيعيد على م�سامعنا اأن�سودة ازدواجية القيم، واحدة لالأ�سياد 

واأخرى للعبيد، واحدة للمحارب واأخرى لالإن�سان امل�سامل. يعني بعبارة بليغة �رشيحة، 

واحدة للداع�سي، �سالخ الب�رش، واأخرى لالإن�سان العادي امل�َسامل. 

ويكفي ت�سمية الأ�سياء باأ�سماء خمتلفة، اأو حتريف معانيها الب�سيطة الوا�سحة، حتى 

ع النيت�سويون النا�ض هذرهم وهذر �سييّدهم: الداع�سي التفجريي ي�سبح �ساحب  ُيجريّ

الإن�سان  القوة؛  اإرادة  لتحقيق  اق  والتويّ “البدائية”،  للحرية  املحبيّ   ،” احلريّ “العقل 
امل�سامل ي�سبح رمز الكهنوت الذي ل يحمل يف ذاته اإليّ ال�سطغان الدفني والرتكا�ض 

«. وما هي احلياة التي يرغب 
582

اإزاء احلياة، ي�ستعمل املُكر »لل�سيطرة على اإرادة القتدار

ر  نيت�سه، ومعه الفيل�سوف التون�سي، يف تقويتها؟ هل هي حياة العقالنية والعلم والتحريّ

ِمن اأ�رش الأديان، والرفق بالب�رشية؟ اإطالقا، هذه حياة عبيد �ساقطني. لن اأ�سط ولن اأبالغ 

اإن قلت اإن احلياة التي يق�سدها هي حياة الن�سان البدائي الذي يعي�ض يف الكهوف؛ هي 

حياة الدواع�ض، واآكلي حلوم الب�رش »احلياة هي كل ما وجدنا عليه اأنف�سنا من حيوانية، 

.»
583

من غرائز ودوافع ... �سابقة على الطبقة الإن�سانية اأو املوؤن�سنة

املذهل اأن الكاتب ي�سع، �سمن لئحة هذه الب�ساعة واحليوانية ال�رش�سة، �سفات 

اإن�سانية راقية، م�سادة لها راأ�سا. واجلملة التي كتبها بتمامها جاءت على هذا ال�سكل. 

اأعتذر على �ساليّل الظفرين، لكنها لي�ست مني، واإمنا من الكاتب نف�سه، وهذه عادة متاأ�سلة 

الظفرين.  يغرقوك يف  اأن  ن�سو�سهم دون  تقراأ جملة من  الهايدغرييني، حيث ل  يف 

جملة امل�سكيني هي هذه: »“احلياة” هي كل ما وجدنا عليه اأنف�سنا من حيوانية دفينة، 

�سابقة  وحقوق،  وذكاء  ات  ولذيّ وطاقات  واآمال  ورغبات  يات  وحريّ ودوافع  غرائز  من 

على الطبقة “الإن�سانية” اأو “املوؤن�سنة” والتي ندعوها “تخليّقا” باأخالق “اأف�سل” اأو 

.»
“ح�سنى” اأو “مثلى”584

582- ن. م، �ض، 9.
583- ن. م، ن. �ض. 
584- ن. م، ن. �ض.
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الوح�سي،  العامل  لهذا  ى  وتت�سديّ ذاتها  تَِعي  بداأت  مهيبة  �ساعدة  قوة  ثمة  لكن 

وحُتاول اإف�سال خمططاته: اإنها احلداثة، بكل ما حتمله من مكت�سبات جليلة كالدميقراطية، 

والعدالة وامل�ساواة. وكما هو معلوم فاإن نيت�سه قاوم بكل جهده هذه املبادئ بالذات 

واعتربها �سريورة ماأ�ساوية نحو النحطاط. اأما امل�سكيني، الذي يعي�ض يف القرن الواحد 

نها، فقد انتف�ض �سد احلداثة،  والع�رشين، وكان من املفرو�ض اأن يقبل هذه املبادئ وُيثميّ

اأ على فعله بتاتا. فيما يتمثيّل  واتيّهمها باأنها فعلت �سيئا منكرا ف�سيعا، ما كان لها اأن تتجريّ

ة بني اأخالق  هذا الفعل املُنكر؟ يف اإن�ساء ُمعجم للقيم، يقول لنا امل�سكيني، »رَدَم الهويّ

«. واحلال اأنه كان من الأف�سل لو 
الأ�سي�د والعبيد على نحو خم�تل وم�كر ومن�فق585

لون  الأويّ ميار�ض  لكي  فاأكرث،  اأكرث  قت وغارت  تعميّ اأو  ال�سحيقة  ة  الهويّ تلك  قائمة  بقيت 

هوايتهم يف البط�ض وال�ستعباد، ويبقى الآخرون يف اأ�سفل �سافلني. حداثة بغي�سة، مل 

تُفرز لنا اإليّ اأفكارا كهنوتية »من قبيل امل�س�واة واحل�س الدميقراطي والواجب وال�سمري 

.»
املهني والحرتام586

يا �سالم على الفكر الفل�سفي الراقي! يا لروعة هذا التحليل ور�ساقته! كم كانت 

ة �سحيقة بني العبيد والأ�سياد َرَدَمتها،  تخريبية وُم�سينة هذه احلداثة! فَبَدل اأن ترتك الهويّ

وعو�ض اأن تُ�رشيّح الغرائز البدائية َكَبَتْتها، وهذه جرميتها التي ل تُغتفر. بعيدا عن هذا 

ال�سقوط املذهل، اأنا اأ�ساأل هل هذا هو الإجناز البارز الذي قامت به احلداثة؟ اأمل تلب لنا 

رنا من اجلهل؟ اأمل تتهد يف نق�ض الأديان وتخلي�ض الب�رشية من خرافاتها؟ العلم وحُتريّ

اأهل الأفكار احلديثة ُم�سابون ب�سلل الرتعا�ض )paralysis agitans(، كما ترجمها 

ى “مر�ض باركين�سون”. اإليّ اأن هذه  امل�سكيني، ثم اأ�ساف اإنها يف الطبيّ احلديث تُ�سميّ

د دعابة،  لت عند امل�سكيني اإىل جُمريّ بة الفظيعة التي يق�سد منها احتقار احلداثيني حتويّ ال�سيّ

.»
587

اإىل »طريقة �ساخرة يف نقد ِقيم احلداثة

ها امل�سكيني بالأ�سا�ض »اإىل   وما هي هذه القيم التي ينتقدها نيت�سه؟ هذه القيم يرديّ

قرارات من هذا القبيل: 1. رف�س الرتاتب بني الأمناط الب�رشية؛ 2. نبذ اأييّ ِقيم ُتَدافع 

احل�ض   .4 ال�سيا�سية؛  الأخالقية  امل�س�واة  قيمة  عن  الدفاع   .3 الب�رشية؛  املع�ن�ة  عن 

585- ن. م، ن. �ض.

586- ن. م، ن. �ض.
587- ن. م، �ض، 209. مالحظة 5.
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رَت رف�ض الهرمية واإذا دافعت عن  «. اإذا قريّ
588

الدميقراطي؛ 5. ال�سفقة على املُعذبني

ال�سعفاء واإذا تبنيّيَت قيم امل�ساواة، واإذا كنت دميقراطيا، اإذا اأ�سفقت على املعذبني، فاأنَت 

، ل ت�ساوي بَ�سلة. فعال، ال�سيد امل�سكيني يكتب هذه الأ�سياء يف 
يّ

، عدمي
يّ

حيوان حداثي

د واملُ�ساَدقة العلنية. قيم احلداثة يحكم عليها نيت�سه  اأ�سلوب يراوح بني العر�ض املتجريّ

الأخري”،  “الإن�سان  وجميء  �سالحيتها  القيم  كليّ  فقدان  للعدمية:  خ�سبة  »تُربة  باأنها 

 .»
589

كه اأييّ هدف كبري على الأر�ض احليوان العدمي الذي مل يعد يحريّ

)ب�آب(

ر مفعول هذه الأفك�ر ومدى خطورته� على اأذه�ن طلبة اجل�معة   ولن� اأن نت�سويّ

م الفل�سفة؛ اأفك�ر وتنظريات ق�درة على ادخ�لهم يف نفق  املبتدئني الراغبني يف تعليّ

اأن  مون  ن على الفكر الراقي واإذا بهم يتعليّ م الفل�سفة والتمريّ مظلم: يريدون تعليّ

امل�س�واة �سغينة، واأن احل�س الدميقراطي هو �سطحية واأن واجب احرتام القوانني 

عبودية، واأن ال�سمري املهني ل قيمة له، واأن احرتام كرامة الإن�س�ن هو كهنوت، و�أن 

ل عليه »من اأجل حليّ لغز قيمة القيم الأخالقية لوجودن� على  الإحل�د النظري ل ُيعويّ

�لأر�ش590«؛ واأن فيل�سوف النقد، اإمي�نويل ك�نط »هو البطل النموذجي عن هذا 

ع. النج�ح الالئكي يف اإق�مة كهنوت عقلي بال طقو�س591«.[ النج�ح الالهوتي املقنيّ

نيت�سه  ي�رشبه  الذي  احلظر  الفل�سفية،  على ح�سا�سييّتنا  وقعا  واأ�سديّ  ذلك  من  واأكرث 

)وامل�سكيني( على حقنا يف ا�ستعمال الكلمات لو�سف الأ�سياء، والقول مثال لالإرهابي 

ي�سفي  الذي  بيب  وللطيّ احلياة،  عدو  �رشير  اإنه  وللتفجريي  قاتل،  وللقاتل  اإرهابي،  اإنه 

مري�سا اإنه حمبيّ الب�رش، وللفيزيائي الذي يكت�سف قانونا طبيعيا اإنه عامل �سالح. منوع 

علينا النطق بهذه الكلمات، اأو اإجراء اأييّ تقييمات لالأ�سخا�ض من خالل اأعمالهم وما 

يها امل�سكيني “تقوميات �سقيمة وباهتة، منافقة”.  مونه من �سالح للب�رشية، هذه ي�سميّ يقديّ

وال�سبب يف ذلك اأنها »ل تريد احل�سم الأخالقي يف مرتبتها من اإرادة القتدار: هل تريد 

العبودية«. يعني نحن يف فوهة العتباط والالاأخالق، ومع ذلك ل  اأم تريد  ال�سيادة 

588- ن. م، ن. �ض.

589- ن. م، ن. �ض.
590- ن. م، �ض، 16.
591- ن. م، �ض، 10.
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 زراد�ست اأغلى من اأي قيمة اأخالقية واإن�سانية. ولذلك ل 
يّ

تعني له �سيئا لأن كالم نبي

�رشر اإْن تركنا احلبل على الغارب، وقلنا لالإرهابي اإنه اإن�سان �سالح �سجاع، وللُم�َسامل 

اإنه طالح جبان، اأو َمَدحنا حتى النتحاري التفجريي، ل �سري يف ذلك لأن املعيار غري 

»ل  القوة على هواها:  اإرادة  ره  تُقريّ واإمنا  املعامالت  العقل ول يف  موجود ل يف عامل 

رديء«، ول  اإنه  اأو  جييّد  ح�سن، واإنه  اإنه  اأو  ء  �سييّ اإنه  معنى لأْن نقول عن �سخ�ض ما 

ء اأو  ير وال�سييّ معنى اأي�سا للتقابل »بني اخلرييّ واحل�سن اأو بني اخلرييّ واجلييّد اأو بني ال�سريّ

.»
ير والرديء592 بني ال�سريّ

اإن الكتاب الذي نحن ب�سدده، اأعني جيني�لوجي� الأخالق، لَُهو اأكرث كتب نيت�سه 

همجية وافرتا�سا وقبحا ول اأخالقية ومعاداة لالإن�سانية، يخبو اأمامه “اأمري” ميكيافلي، 

لَِعب  وجنونه،  وق�سوته  عن�رشييّته  مع  باملقارنة  )الليّفياثان(،  هوبز  “وح�ض”  ويغدو 

ذراري. 

اإدانة  يطبقونها هي  القدماء كانوا  الأملان  اإن  قال  التي  ال�رشائع  اأن جرد  تظنيّوا  ول 

لتلك القوانني، بل هي ثناء، ويف نف�ض الوقت تغنبيّ على فقدانها يف الع�رش احلا�رش. 

اأعيننا من طرف داع�ض  اأمام  مُتار�ض الآن  ال�سناعات  الفظيعة من  ال�سل�سلة  ولكن هذه 

واأخواتها، ولو كان نيت�سه حا�رشا ل�سعد وهلل لهذا الفتح العظيم، ولفقاأ عيون نقاده 

وقال لهم: اأراأيتم؟ اأمل اأكن على حق يف قويل باأن الغرائز والوح�سية هي طبيعة جييّدة 

ر الأملان والأوروبيني مبا�سيهم: »لنتذكر العقوبات  ل ميكن التحرر منها بتاتا؟ نيت�سه يذكيّ

حى على راأ�ض  جم )جند يف الأ�سطورة اإ�سقاط الريّ القدمية يف اأملانيا التي كان من بينها الريّ

املذنب(، والعجلة، والتعذيب باخلازوق، والتقطيع ومتزيق الأو�سال بوا�سطة اجلياد، 

وال�سلخ،   ... عليه  املحكوم  لتعذيب  الغليان  درجة  يف  واخلمر  الزيت  وا�ستعمال 

 .»
593

وتقطيع ال�سدر

نيت�سه ي�سعهم اأمام ف�سائل عظمى ما كان عليهم اأن ين�سوها اأو يتخليّوا عنها بتاتا. 

ائن  فهو يريد اأن ُيدِخل يف ذهن القارئ اأن التعذيب هو اأجمل واأروع ت�رشيّف بني الديّ

واملَدين. يقول ذلك هو نف�سه ودون مواربة، وَيتح�رشيّ على الزمن اجلميل الذي كانت 

املدين وُيعذبه  ُيتلف ج�سد  اأن  الدائن  با�ستطاعة  املعامالت حفالت تعذيب: »كان  فيه 

592- ن. م، �ض، 10.

593- نيت�سه، جني�لوجي� الأخالق، ترجمة الناجي،II ، § 3، �ض، 53.
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ْين. وارتكازا على هذه الطريقة  ع منه جزءا متنا�سبا مع اأهمية الديّ كما َيحلو له: كاأْن ُيقطيّ

يف النظر اإىل الأمور ظهرت باكرا تقديرات م�سبوطة، �سنيعة يف دقتها اأحيانا، تقديرات 

 .»
594

لها قوة القانون، ب�ساأن خمتلف اأجزاء اجل�سم واأطرافه

مباذا يذكرنا هذا القانون؟ األي�ض بالق�سا�ض الإ�سالمي؟ األي�ض بحديّ احلرابة الفظيع؟ 

قة  تقطيع الأيدي والأرجل من خالف، و�سلب يف ال�سوارع، كما تفعل داع�ض يف الريّ

واملو�سل؟ اأجل هو كذلك، ونيت�سه يهتز اإجالل لهذه ال�سناعات املقنيّنة ويقول: »اإنني 

ر قانوين  م ودليٌل على ت�سويّ اأنظر اإىل مر�سوم قانون الألواح الثني ع�رش على اأنه تََقدُّ

اأخذ الدائن يف هذه  اإن  اإنه ل يكرتث  را وُرقييّا ورومانية، وهو مر�سوم يقول  اأكرث حتريّ

اأو  مايل  تعوي�ض  بدل   ... قليال  اأو  كثريا  اأخذ  اإن  يهميّ  ؛ ل  اأقليّ اأو  دينه  اأكرث من  احلالة 

� يف اليذاء،  عقاري اأو مبلكية ما، ُيعَطى الدائن نوعا من �لر�شاء ... �سهوة اليذاء حبيّ

اأكرب كليّما كانت املكانة الجتماعية  املتعة  وال�ستمت�ع مبم�ر�سة العنف، وتكون هذه 

للدائن ُمَتدنيّية وحاله متوا�سعا، لأن اجلزاء �سيبدو له حينها اأ�سهى واألذيّ و�سيمنحه �سعورا 

 .»
595

م�سبقا مبرتبة اجتماعية اأعلى ... الخ

وهكذا فاإن نبي زراد�ست يقدم لنا اأعمال افرتا�ض الب�رش والعبث باأج�سادهم، يعني 

التمثيل بهم، على اأنها اأ�سياء جميلة رائعة، ويتغنبيّ على غيابها الآن يف الغرب، ُمَتَمنيّيا 

َعْوَدتها من جديد.

ل هذا الرجل اإىل دراكول ع�رشه، يجوب املقابر وي�رشب دماء الأموات،  لقد حتويّ

نقرة على  يكفي  بل  ا�ستيهامات لواقعية،  اأو  الفرتا�ض  قابعا يف عامل  يكتبه  ما  ولي�ض 

املرتزقة  الإرهابيون  بها  يقوم  وب�ساعتها،  عرائها  يف  اأمامنا  متريّ  نراها  حتى  يوتوب، 

التعذيب  ي�سري   ... تنتهي  ل  لذة  مَينح  »الإيالم  اإن  يقول  والعراق.  �سوريا  يف 

الو�سع  كان  كلما  اأكرث  به  ال�ستمتاع  يتم   )ein eigentliches Fest( !�حقيقي عيدا 

كانت  وكيف  البدائية  الإن�سانية  عند  لة  املف�سيّ الت�سلية  هي  الق�سوة  الجتماعي... 

ت�سكل عن�رشا يف كل ملذاتها، ومن جهة اأخرى كم تبدو حاجتها للق�سوة �ساذجة وبريئة، 

وكم يبدو اخلبث املجاين لديها �سفة عادية من �سفات الإن�سان، اأي �سيئا ميكن لل�سمري 

594- جني�لوجي� الأخالق،II ، § 5، �ض، 55.
595- ن. م، �ض، 56.
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«. نيت�سه ي�سف لنا �ساحة من �ساحات ال�سعودية التي تُقام 
596

اأن يقبله عن طيب خاطر

فيها حفالت القتل الأب�سع، بعد �سالة اجلمعة، اأو بعد الرتاويح، اأو بعد عيد النيّحر: »مل 

يكن مكنا، منذ اأمد لي�ض ببعيد، اأن نتخييّل زفافا اأمريييّا ول حفلة �سعبية رفيعة امل�ستوي 

يغيب عنهما الإعدام اأو التعذيب اأو الإعدام حرق�«. 

وكاأن بامل�سكيني مل يقراأ هذه املقاطع الوح�سية؛ وكاأن مل مَتُريّ اأمام عينيه هذه اجلملة 

 .»
ال�سادية اخلال�سة: »روؤية الآخر يع�ين ُتنع�سن�، واإيالمه ُينع�سن� اأكرث597

منافذ  علينا  �سد  نيت�سه؟  فعل  ماذا  الأبدان،  لها  تق�سعريّ  التي  ال�سناعات  هذه  اأمام 

لني  ي الأ�سياء باأ�سمائها، لأننا ل�سنا اأقوياء، وغري خمويّ الكالم وَحَظر علينا حتى اأن نُ�سميّ

بالتايل ل�َسكِّ الكلمات، فهذه خا�سية ميتاز بها الأ�سياد فقط: »حقيّ ال�سييّد الذي مبوجبه 

تتميّ ت�سمية الأ�سي�ء يذهب اأبعد من هذا بحيث ميكننا اعتبار اأ�سل اللغة نف�سه مبث�بة 

يربطون  وكذا”،  كذا  هو  ال�سيء  “هذا  يقولون:  احل�كمني.  عن  ي�سدر  �سلطة  فعل 

 .»
598

ال�سيء واحلدث بكلمة ما، فيتمليّكونه

ومبا اأن نيت�سه يعترب نف�سه �سييّد الأ�سياد، فقد اأجاز لنف�سه، بكل اعتباط، تَ�ْسِميَة الأ�سياء 

ل براعته الفيلولوجية فاأخرج لنا يف الفقرة اخلام�سة من املبحث  بعك�ض اأ�سمائها، وقد فعيّ

من خالل  اإنه  قال  املتو�سط.  الأبي�ض  البحر  �سعوب  �سد  العن�رشية  من  زا  ُمَركَّ الأول 

الكلمات واجلذور فاإن معنى كلمة �سالح هو الإن�سان النبيل، وكلمة اآري، تعني ال�سيد، 

ال�سعوب  ماهت  لقد  وال�سالفية.  الفار�سية  يف  جنده  املعنى  وهذا  الرئي�ض،  اأو  القوي 

القوية بني الكائن احلقيقي الواقعي وال�سادق، مقابل الإن�سان العامي الكاذب. اأما كلمة 

ء، مثلها مثل كلمة جبان، حتمل معنى النذالة وت�سري اإىل 
يّ

كاكو�ض اليونانية )κακος(، �سي

باليونانية،  الأ�سود  الرجل  ترادف  ال�رشير،   ،)malus( الالتينية  مالو�ض  ي. وكلمة  العاميّ

يجتاحها  اأن  قبل  لإيطاليا  الأ�سلي  ال�ساكن  وهو  الأ�سود،  و�سعره  الداكن  للونه  تبعا 

اجلن�ض الآري الأ�سقر الذي �سي�سبح ال�سيد. 

596- ن. م،II ، § 6، �ض، 56 57. 
597- ن. م، ص، 57.

598- ن. م، �ض، 20. ترجمة امل�سكيني كالتايل: »اإن حقيّ الأ�سياد يف اإعطاء الأ�سماء اإمنا يتيّ�سع اإىل حد اأنه قد يجوز للمرء 
يا لقدرة اأ�سحاب ال�سيادة: هم يقولون »هذا هو كذا وكذا«، هم يختمون على  اأن ُيعنييّ اأ�سل اللغة ذاتها بو�سفه تليّ

كل �سيء وعلى كليّ حدث بنربة ما، وبذلك هم ياأخذونه بوجه ما يف حوزتهم«. نيت�سه، يف جيني�لوجي� الأخالق، 

ترجمة فتحي امل�سكيني، م. �ض، �ض، 46. 
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وبعد حتليل م�سرت�سل، ياأخذ من اخلابية وي�سبيّ يف اجلابية، ي�ستنتج اأن كلمة الرجل 

ال�سالح والنبيل واخلال�ض كانت يف الأ�سل تعني الرجل الأ�سقر املناق�ض لالأهلي الداكن 

اللون ذي ال�سعر الأ�سود.

هنا:  ُيفتيّقها  الفيلولوجيني  من  القوم  اأذهلت حذاق  التي  الفيلولوجية  براعته  اإن 

“املحارب”،  بكلمة   )bonus( ”سالح�“ الالتينية  الكلمة  تف�سري  با�ستطاعتي  اأنه  »اأظن 

)قارنوا   )duonus( املبارزة  هو  الذي  القدمي  �سكلها  اإىل  �ساأرجعها  بذلك  اأين  مفرت�سا 

اأراها قد  “duen-lum” التي  بني احلرب )bellum( وبني اأ�سمائه القدمية “duellum” و 

 ،)duo( حافظت على املبارزة(. وبهذا يكون ال�سالح هو رجل املبارزة، رجل املنازلة 

هو املحارب: نرى هنا ال�سيء الذي كان ي�سكل “�سالح” اإن�سان روما القدمية. وكلمة 

ا�ستخل�سته  الذي  الرجل  الرباين،  الرجل  تعني  األ  نف�سها  الأملانية   “)gut( �سالح 

العناية الإلهية؟599«.

اأو  القتيّال،  الداع�سي  فاإن  الفيلولوجي  نيت�سه ومن خالل علمه  اأ�سا�ض منطق  على 

اأن يكون  التفجريي الذي يح�سد الأرواح ح�سدا، هو رجل خرييّ �سالح، لأنه يكفي 

حماربا حتى يكون كذلك.

)ت�آت(

د يف الإره�بي   اإن منوذج الر�ستقراطي النيت�سوي، ول اأكليّ من قول ذلك، يتج�سيّ

عليه  تنطبق  نيت�سه،  ره�  ُي�سويّ كم�  موا�سف�ته،  لأن  الوح�سي،  �ل  القتيّ الإ�سالمي 

ب�لتم�م: »ِبْنَية ج�سم�نية قوية ... �سي�نة هذه القوة الط�فحة عن طريق: احلرب، 

املغ�مرة، ال�سيد، الرق�س، الألع�ب والتم�رين الري��سية، وعموم� كل م� يتطلب 

.]»
ن�س�ط� قوي� وحرا ومرح�600

ت منذ كتاباته  اأما ُمعاداته لليهود فاإن الرجل مل يتزحزح عنها طوال حياته، وتبديّ

الأوىل يف فرتة ال�سباب، على اأ�سا�ض تهمة ثابتة ا�ستقريّ عليها هو واأعداء ال�سامية عموما، 

ويعتربونها  احلرب  يخ�سون  كليّهم،  جبناء  الأر�ستقراطية؛  اأ�سداد  هم  اليهود  اأن  وهي 

�سيئا  ُيعديّ  ل  ال�سلطة  واأ�سحاب  وال�سادة  والأقوياء  النبالء  به  ُووِجه  ما  »اإن كل  كارثة: 

599- نيت�سه، جني�لوجي� الأخالق، ترجمة حممد الناجي، افريقيا ال�رشق، الدار البي�ساء I، § 5 ،2006، �ض، 24.
600- ن. م، I، § 7، �ض، 26.
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اإذا ما قورن بالذي واجههم به اليهود: هذا ال�سعب الكهنوتي الذي مل يجد يف نهاية 

املطاف ما ي�سفي غليله من اأعدائه وامل�سيطرين عليه �سوى قلب جذري لكل القيم، اأي 

مار�سة انتقام ُمَرْوَحن جدا. وحده �سعب الكهنة ي�ستطيع فعل هذا، هذا ال�سعب الذي 

اأ، ومبنطق خميف، على قلب  جند لديه انتقاما كهنوتيا م�ستبطنا جدا. اليهود هم من تريّ

املعادلة الأر�ستقراطية لقيم )�سالح، نبيل، قوي، جميل، �سعيد، حمبوب الآلهة(، وقد 

]...[ من احلقد  العاجزين(  لها )حقد  اللقب ب�رشاوة حقد ل حد  حافظوا على هذا 

للمثال، من احلقد  املبدع  احلقد  العامل، من  واأ�سمى حقد عرفه  اأعمق  اليهودي، وهو 

.»
601

الذي يغرييّ العامل، احلقد الذي مل تعرف له الأر�ض مثيال...

على راأي نيت�سه اليهودي امل�سامل الذي ينا�رش ال�سعب الفل�سطيني ويعادي الدولة 

�سافال،  حقودا،  قبيحا،  ارتكا�سيا  اإن�سانا  كذلك،  هو  مبا  َيبقى  العن�رشية،  ال�سهيونية 

اأجدر به اأن ُيفني نف�سه ويخرج من الوجود. األي�ض هذا معاداة لل�سامية؟ األي�ض عن�رشية 

فا�سحة؟ رغم اأن الن�ض �رشيح وهو قطرة من بحر ن�سو�ض نيت�سه التي تعج بكلي�سيهات 

نيت�سه  انهار  لو  لأنه  ذلك  ، وهو جمرب على  ويحتجيّ َينفي  امل�سكيني  فاإن  لليهود  معادية 

لنهار هايدغر ولنهارت الفل�سفة برمتها. يقول اإن موقف نيت�سه من اليهود »لي�ض عرقيا 

 .»
602

اأو عن�رشيا اأو معاديا لل�سامية

تاأويلي  وموقف  تاأويلي«،  »موقف  اإنه  امل�سكيني:  اإجابة  روا  ت�سويّ اإذن؟  موقفه  ما 

يعني اأن تتالعب بالكالم على هواك لكي تقول كل �سيء وعك�ض كل �سيء، اأن تهوي 

اأن تعتمد يف نف�ض اجلملة الأطروحة  اأخرى؛  ة  تنه�ض وتهوي مريّ قاتل، ثم  تناق�ض  يف 

امعني  والنقي�ض دون احرتام لأب�سط قواعد املنطق ودون الكرتاث مبن يحيط بك من ال�سيّ

: »اإن اليهود  اء. امل�سكيني يعليّق على عن�رشييّة نيت�سه بكالم ي�سبيّ يف نف�ض املَ�سبيّ والقريّ

قد �ساروا ال�سعب املختار عندما اخرتعوا تقنية الكهنوت ك�رشب ارتكا�سي من اإرادة 

.»
القتدار، عندما ا�ستعا�سوا عن �سعب من الأحرار ب�سعب من الكه�ن603

واأين  متى  الالهوتية؟  مربراته  وما  التاريخية  اأدليّته  ما  نيت�سه؟  كالم  م�سداقية  ما 

انا و�َسييّدت معابد  وكيف اأ�سبح اليهود كذلك؟ اأمل توجد من قبلهم �سعوب اأنتجت ُكهيّ

601- ن. م، I، § 8، و § 9، �ض، 27 28. 

602- مقدمة ترجمة، نيت�سه، جيني�لوجي� الأخالق، م. �ض، �ض، 55، مالحظة، 2. 
603- ن. م، ن. �ض.
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يخر�ض  لكي  امل�سكيني.  ِقَبل  من  ول  نيت�سه  طرف  من  ل  جواب،  ل  اأتباعا؟  نت  ودجيّ

اجلميع وي�سديّ اأمامنا اأي منفذ للحكم على اأفكار نيت�سه فاإن ال�سيد امل�سكيني ُيحذرنا من 

مغبيّة اأييّ َفهٍم »اأخالقوي لكتابات نيت�سه«. فاإذا نقَد العقَل والتنوير، واإذا �سحل املفكرين 

الأحرار، وعار�ض امللحدين وا�ستهزاأ بكارهي الكلريو�ض، من اأمثال فولتري وديدرو، 

ال اأوجه، ورمبا  ل: حميّ يجب علينا اأن نبتلع كالمه ون�سمت، لأن كالم نيت�سه قراآن ُمنزيّ

ل يعلم تاأويله اإليّ اهلل. 

نيت�سه هي هذه: »اأن نعتربه معار�سا  املمنوعات التي و�سعها امل�سكيني على فكر 

با  اأو قوميا متع�سيّ ا لل�سامية  اأو عدويّ اأو داعيا خطريا اإىل الرببرية  يائ�سا لالأنوار احلديثة، 

«. لكن الن�ض الذي بني 
604

اأو جماعوييّا حزينا �سد املكا�سب احلقوقية للدولة الليربالية

يديه، وقد ترجمه هو نف�سه اإىل العربية، يحتوي على كل هذا، ول تخلو �سفحة، من 

معار�سة لالأنوار، من متجيد للرببرية )يجب قتل املر�سى واإبادة امل�سوهني(، من عداء 

معاداة  ال�سوداء،  الب�رشة  ذوي  تاه  عن�رشية  من  للجرمانية،  التع�سب  من  لل�سامية، 

للدميقراطية، للم�ساواة، للعدل ...الخ.

نيت�سه نف�سه يبدي عن�رشييّته بكل و�سوح حينما يتغنبيّ على و�سعية الإن�سان الأ�سقر 

قه بلونه  ذي الب�رشة البي�ساء، من خطر العرق الو�سيع الذي بداأ يف التكاثر وا�ستعادة تفويّ

ق، واملاآل املحتوم،  غر ُجمجمته. فاخلطر حمديّ الداكن و�سعره الأ�سود، بالإ�سافة اإىل �سِ

لو مل تتخذ التدابري العاجلة، �سيكون وخيما جدا، لأن هذا الإن�سان الأ�سود �سيق�سي 

على الآري من خالل الدميقراطية احلديثة وال�سرتاكية.

هذه الأفكار املُختليّة، العن�رشية، واملعادية لالأنوار، غابت عن اأتباعه متاما، بل بلغ 

راأي  ح�سب  تكمن،  تها  وجديّ جديدة،  باأنوار  ب�رشيّ  نيت�سه  اأن  عاء  اديّ حديّ  ال�ستهتار  بهم 

امل�سكيني، يف اأنها ل تُعادي الدين، بل تعادي الإحلاد، وبالتايل فاإن نيت�سه »ميار�ض اأنوارا 

يت راهنا با�سم الأنوار  جديدة يَدفع بها بعيدا عن اأييّ اأنوار �س�بقة، مبا فيها تلك التي �ُسميّ

الأعلى  الطور  احلديث هو  الإحل�د  اأن  ما تظنيّ  بقدر  اإليّ  لي�ست جذرية  اجلذرية، وهي 

من كل غريزة حرية. واحلال اأن نيت�سه قد ف�سح حتى الإحل�د نف�سه بو�سفه ل ميلك 

تو�سيحا جذريا حول قيمة احلرية التي يفاخر بها. اإن الإحل�د مل يكن اإىل حديّ الآن اإليّ 

604- ن. م، �ض، 10.
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اإمي�ن� اأو مث�ل ُن�سكي� مقلوبا: ا�ستيالء �سفيق� على مكان الإله الأخالقي الذي �سار 

.»
605

�ساغرا...

 Man( لني ه بهذه الكلمة: »يجب الق�س�ء على املت�سويّ مل اأر ملحدا يف حياتي تفويّ

الفقر  اأ�سباب  على  اأو  ل،  الت�سويّ على  الق�ساء  بدل  soll die Bettler abschaffen(«؛ 

مها نيت�سه لتربير هذه الإبادة اجلماعية. اإنها  روا ما جن�ض التيّعليّة التي قديّ واحلرمان. وت�سويّ

تعليّة عبثية وتافهة جدا: يجب قتل املت�سولني جميعا لأننا »نغ�سب لإعط�ئهم ونغ�سب 

على  الق�ساء  الجتماعية،  امل�سكلة  حلل  اقرتح،  ا�سرتاكيا  اأر  ومل   .»
اإعط�ئهم606 لعدم 

العاطلني  اإر�سال  اأو  العام،  ال�ساأن  اإدارة  عن  الدولة  يد  ورفع   ،
607

الجتماعي ال�سمان 

عن العمل واملجرمني اإىل اخلارج ل�ستعمار البلدان ومار�سة اإجرامهم على ال�سعوب 

؛ ومل اأر مفكرا تنويريا واحدا اأثنى على امل�سيحية لكونها اأدخلت عقيدة احلياة 
608

الأخرى

 .
609

بعد املوت، والعذاب الأخروي الفظيع

لكن نيت�سه فعل هذا وذاك، وذهب اإىل حدود ق�سوى يف مدح التعذيب والوح�سية 

، ومع ذلك يوا�سل مفكرونا غ�ض الطرف، وخو�ض غمار تاأويل رحيم، لكي 
610

واجلنون

ل اأقول تزويري فا�سح، يت�سارب راأ�سا مع �رشيح كالم نيت�سه. اإنها و�سعية ماأ�ساوية 

باأن  يقريّ  الذي  نف�سه،  العمل  هذا  اعرتاف مرتجم  عرائها من خالل  ى يف  وتتبديّ جدا، 

املقالة الأوىل  16 من  7 و  الفقرات  لليهود” »كما يف  “نقد مقذع  نيت�سه  ثمة يف ن�ض 

«، لكنه 
611

اأو مالحظاته على لون هذا ال�سعب اأو ن�َسبه كما يف الفقرة 5 من نف�ض املقالة

، ب�سيغة جديّ عنيدة، اأنه »على عك�ض كل ما توحي به ن�سو�ض نيت�سه من اأحكام  ي�رشيّ

.»
612

اأخالقية م�سبقة ... فاإن نيت�سه لي�ض معاديا لل�سامية ول داعيا للميز العن�رشي

605- ن. م، �ض، 10 11.

606- نيت�سه، الفجر، ترجمة حممد الناجي، اإفريقيا ال�رشق، الدار البي�ساء 2013، §185، �ض، 133.

607- الفجر، § 179.

608- الفجر، § 206.

609- الفجر، § 72، �ض، 56.

610- بخ�سو�ض اجلنون، انظر، الفجر، § 14، �ض، 21.

611- مقدمة امل�سكيني لرتجمة جيني�لوجي� الأخالق، م. �ض، �ض، 11.
612- ن. م، �ض، 11.
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)ث�آث(

نه فكر نيت�سه من ق�سوة وا�ستخف�ف ب�أب�سط القَيم   وعلى الرغم من كل م� ت�سميّ

عي ب�أن نيت�سه هو ا�ستثن�ء يف الع�مل، ا�ستثن�ء  الأخالقية، ف�إن ال�سيد امل�سكيني يديّ

اأنف�سهم«.  الب�سر  م�سري  عن  ال�سوؤال  ت�ريخ  يف  بل  الفل�سفة  ت�ريخ  يف  فقط  »لي�س 

واحدا  لي�س  نيت�سه  ب�أن  امل�سكيني  قول  يف  الأق�سى  مداه  اإىل  ي�سل  الت�سعيد  لكن 

بل متعددا، تقريب� اإله، مثل اإله امل�سلمني، له ت�سعة وت�سعون ا�سم�. هذه لي�ست 

اإىل �سخو�س  ُي�سري  امل�سكيني، »يظل  نيت�سه، يقول  ا�سم  ة:  ُمريّ واإمن� حقيقة  دع�بة 

 ]»
معنوية عديدة اأخرى اأكرث اإث�رة، واأكرث خطورة613

»اأ�سم�ء  امل�سكيني،  ُيجيب  نف�سه،  نيت�سه  الأ�سماء؟  هذه  عليه  اأطلق  الذي  وَمن 

ية واخلطورة،  �ه� بنف�سه«، وبالتايل يجب جماراته فيها، لأن الأمر يف غاية اجلديّ �سميّ

«؛ واأي�سا ميزة نيت�سه 
ته� وفرادته�614 فهي »ل ترتك لن� اأييّ جم�ل لتف�ديه� اأو للحديّ من قويّ

 .»
615

ل فيل�سوف يف العامل »اأطلق على نف�سه كل هذه الأ�سماء دة الأخرى هي اأنه اأويّ املتفريّ

د منها 25 ا�سما  م امل�سكيني على القراء العرب ببع�ٍض من اأ�سماء نيت�سه فَعدَّ وقد تكريّ

قائمة  يف  الثالث  هو  انتباهي  �سد  الذي  ال�سم  لكن   .
616

بالكامل ذكرها  دون  ح�رشا، 

الب�رش،  حلوم  اآكل  يعني  اأ�سمائه احُل�سنى: “ الت�بع الأخري للفيل�سوف ديونيزو�س”، 

نييّئة. ل�سُت اأبالغ اطالقا، بل تدونه عند نيت�سه نف�سه ويرويه لنا امل�سكيني بهذه العبارات. 

الله ديونيزو�ض هو ا�سم اإله يف امليثولوجيا اليونانية ويعني حرفيا “الكائن يف مو�سع 

ل الوجود  اآخر”، ولذلك فهو يجريّ اأتباعه اإىل خارج املَدنييّة، وماذا يحدث هناك؟ »يتحويّ

يد املفتوح اأو القرم البدائي اإزاء كل ما هو حلم، فيختلط احليوان  اإىل �رشب من ال�سيّ

613- فتحي امل�سكيني، الهوية واحلرية، نحو اأنوار جديدة، جداول للن�رش، بريوت 2011، �ض، 178.
614- ن. م، ن. �ض.

615- ن. م، �ض، 180.
ل فيل�سوف تراجيدي التابع  616- وهذه اأ�سماء نيت�سه احل�سنى: »من اأ�سماه، وهي ُكرث، قال اأنا: الفيل�سوف الأخري اأويّ
 je( ّالأخري للفيل�سوف دينويزو�ض ُمعليّم العود الأبدي تابع اإله ل يزال جمهول زراد�ست اأنا اأبو نف�سي اأنا ُمنحطي

suis décadent( واأنا اأي�سا عك�ض ذلك متاما اأنا ل�سُت موافقا للع�رش: ثمة من يولد بعد موته اأنا نقي�ض احلمار بامتياز 
اأنا يف اليوناين ولي�ض يف اليوناين فح�سب، امل�سيح الدجال كان من ال�رشوري اأن اأكون اأي�سا لبع�ض الوقت عاملا 

ل لـ اأخالقوي اأنا  اأنا من يحمل اخَلرَب ال�ساريّ اأنا َقَدر اأنا فرق فارق فرق رفيع اأنا ل�سُت كائنا ب�رشيا، اأنا ديناميت اأنا اأويّ

ر بامتياز كائن حتت اأر�سي الرببري اجلديد العقل احلريّ الأمري اخلارج عن القانون اأنا حيوان خطري ال�ساعر النبي  املُدميّ

« «. �ض، 180 183.
يّ

واأخريا »النبي
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ئ�؛  نييّ اللحم  ُيوؤكل  اأي حيث   )omophagie( ة اأوُموف�جييّ �سكرة  والآلهة يف  والب�رش 

 mangeur de chair( »�ئ وهو ما جعل ديونيزو�ض يحمل من الأ�سماء »اآكل اللحم نييّ

.»
617

»)anthropophage( بل ب�سكل اأكرث �رشاحة: »اآكل اللحم الب�سري ،)crue

اأو ويف   
يّ

افرتا�سي َعامٍل  لي�ض يف  الفظيع؟  امل�سهد  راأينا هذا  اأين  نييّئا!  اللحم  اأكل 

فيلم رعب هوليودي، بل يف الواقع العيني، وقد قام به واحد من الإرهابيني امل�سلمني، 

ُيلقيّب »اأبو �سقار«، �سقيّ �سدر جندي �سوري واأكل كبده، مكربا اهلل اأكرب. ويظهر هنا 

 كذاب، لأنه مل يلتزم بتعاليم اإلهه، ومل نعلم عنه اأنه اأكل حلم الب�رش 
يّ

اأن نيت�سه هو نبي

غريه.  دون  عليه  تنطبق  ديونيزو�ض  ة  نبويّ واأعالم  �سقار،  اأبو  هو  احلق  النبي  بل  نييّئا، 

�ض ويلهب امل�ساعر دون اأن يفعل، توؤاتيه الأ�سماء  نيت�سه، م�سيلمة الكذاب، الذي يحريّ

بربري  اأر�سي؛  حتت  كائن  اأخالقوي؛  ل  ل  اأويّ ؛  ُمنحطيّ نف�سه:  بها  لقيّب  التي  الأخرى 

جديد؛ حيوان خطري.

مهازل وفظاعات، وتخبط يف كل  العرب؛  النيت�سويني  اإىل هذا احلد و�سلنا مع 

ج على م�سهد مفزع: اأكل حلوم  اجلهات، ويف الأخري تنفتح اأمامنا اأبواب اجلحيم ونتفريّ

الب�رش نييّئة. ورغم هذه ال�سناعات فاإن امل�سكيني ميلك اجلراأة للقول باأن نيت�سه »ُيعربيّ عن 

حمبة ج�رفة للنوع الإن�س�ين فين�«، ودليله على ذلك هاتان الكلمتان اخلفيفتان اللتان 

بعث بهما اإىل كوزميا فاغرن: »اأري�ن� اأن� اأحبيّك. ديونيزو�س«. كيف ي�سمح لنف�سه باأن 

ُير�سل ر�سالة اإىل امراأة �سديقه بهذه النيّربة؟ كيف يجروؤ على اقرتاف هذه اخليانة لذاكرة 

لت اأريانا فاغرن،  بٍَة �سحرية من ال�سيد امل�سكيني حتويّ �سديقه؟ ل تَِهنوا ول حَتزنوا. ِب�رَشْ

ه�  د: »اأري�ن هي الب�سرييّة التي اأحبيّ من �سخ�ض من حلم وعظم، اإىل مفهوم كليّي جمريّ

 .»
ديونيزو�س618

املريبة؛  املحبيّة  هذه  من  يعفيني  اأن  القتيّال!  الله  هذا  يحبيّني  اأن  اأريد  ل  اأنا  تاهلل 

الب�سري  اللحم  »اآكل  اأنه  من  ديونيزو�ض  عن  قاله  ما  امل�سكيني  ال�سيد   
َ
اأنَ�ِسي

)anthropophage(«؟ وما ال�سامن يل من اأنيّ ديونيزو�ض هذا لن ُير�سل حوارييّيه لكي 

ي�سطادوين وياأكلوين نييّئا؟ 

617- ن. م، �ض، 179.
618- ن. م، ن. �ض.
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كما قلُت �سابقا: مع النيت�سويني نحن يف بوؤرة املهزلة واجلنون، بل يف ثقب اأ�سود 

؛ فبعد كل هذه الفظائع، ياأتيك امل�سكيني ليقول لك، بكل اأريحية: 
619

ي�رشب كل العقول

اإن نيت�سه هو نور العامل واإنه اإله وابن اإله، ويحق له اأن يتاأله. هذا لي�ض ما ل ميكن قبوله 

  .
620

فح�سب، بل ما يجب ا�ستهجانه ودحره بالكامل

اللتفات  عدم  التجاهل،  اإليّ  حيلة  من  لنا  يبقى  ل  والتعنيّت  الإ�رشار  هذا  اأمام 

اأن نخطو  ما  لكن  الهزيلة.  الرباءة  بتاأويالت  �سبيلنا، دون الكرتاث   قدما يف 
يّ

وامل�سي

خطوة واحدة اإىل الأمام حتى نرتطم براأ�ض �ساخن، َي�ْسحبنا يف منحدرات تكاد تهوي 

بنا يف قاع اجلحيم.

)ج�آج( 

اأ�سخم كت�ب األيّفه مفكر عربي عن نيت�سه، هو كت�ب حممد ال�سيخ بعنوان: نقد 

احلداثة يف فكر نيت�سه، ُن�سر ب�ل�سبكة العربية لالأبح�ث والن�سر �سنة 2008، ويقع 

يف 758 �سفحة. ورغم �سخ�مة هذا الكت�ب ف�إنه ي�سكو نق�ئ�س كبرية واختاللت 

وث�نيه�  للمراجع،  ي  الكليّ الغي�ب  له�  اأويّ َنبيه.  ق�رئ  علىاأي  تخفى  اأن  ميكن  ل 

ال�سمة  واأخريا  ظفرين،  بني  الكلم�ت  و�سع  ث�لثه�  وال�سجع،  اخلط�بة  اأ�سلوب 

والإ�س�دة  نيت�سه  ومتجيد  النقدي  احل�س  غي�ب  هي  ب�أكمله  الن�س  على  الط�غية 

ب�أفك�ره اإىل حديّ التقدي�س.[ 

اإذا  فكري،  وعبث  منطقي  ُخلف  هي  ال�سخم  الكتاب  هذا  من  الأوىل  اجُلملة 

قراأمُتوها فال حاجة لكم  مبُوا�سلة الباقي. يكتب ال�سيخ: »بْيَننا وبني فكر املفكر الأملاين 

«. وكيف لنا اأن نتخليّ�ض من الألف وواحد 
فريدري�ض نيت�سه األَف حج�ب وحج�ب621

الهائل  العدد  املَ�سوؤول عن هذا  اإذا كان  املفكر الأملاين«  لنا نفهم »فكر  حجاب؟ كيف 

من احُلجب هو نيت�سه نف�سه، كما يقول ال�سيد ال�سيخ؟ يجب عليك اأن تول يف دهاليز 

619- العبارة للم�سكيني، و�سف بها اآخر حلظات نيت�سه: »كان ذلك اآخر اإم�ساء له قبل اأن يدخل يف الثقب الأ�سود الذي 
ل يعود منه اأحد وي�رشب كل العقول«. ن. م، �ض، 192.

620- كالم امل�سكيني كالتايل: »كاأن نور نيت�سه ل يزال قادما اإلينا ك�سوء جنم بعيد ل يكفيّ عن املجيء رغم اأنه انطفاأ منذ 
اآلف ال�سنني؟ مل يكن قتل الإله الأخالقي مكنا من دون فنيّ تاأليّه حقيقي ... ل ميكن نقل هذه »الب�رشى ال�سارة« 

««. ن. م، �ض، 192.
يّ

اإىل اإن�سانية مري�سة وخائفة اإل على فم »نبي

621- حممد ال�سيخ، نقد احلداثة يف فكر نيت�سه، ال�سبكة العربية لالأبحاث والن�رش، بريوت 2008، �ض، 11.
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خة واأن تلج يف كهوف دام�سة لكي تتبيّع اأفكار نيت�سه، ورمبا يف النهاية لن حت�سل  ُمدويّ

على اأي �سيء. فعال، ال�سيخ ُيْعلمنا باأن فل�سفة نيت�سه هي »فل�سفة كهوف«، واأن وراء 

 اأو�َسع 
يّ

كل كهف ثمة »كهف اآخر يثوي خلفه اأعمق من �سابقه، وحتت كل �سطح عامل خفي

واأغرب واأغنى واأرحب، وخلف كل الأعماق يختفي ثمة ما هو اأعمق واأبعد غورا«. 

اأنا اأرى اأن النيت�سويني فقدوا �سوابهم، ول يدرون ما يقولون، َيدورون يف حلقة 

مفرغة وي�سحلون قراءهم يف احل�سي�ض، لأن ُمعلَِّمهم فقَد عقله هو بدوره، ول يدري 

حممد  ال�سيد  ُيفيدنا  فل�سفته،  اإخفاء  د  وتَعمُّ والكهوف،  الدهاليز  كل  فَبعد  يقول.  ما 

ال�سيخ بهذه املعلومة، وهي اأن نيت�سه يكره القراء، يَزدريهم ول يكتب اإليّ لنف�سه. يقول 

ر  اإن نيت�سه ما زال يوؤكد ا�ستفراد كتابته وا�ستتارها »حتى قال: »احلال اأين م� عدُت اأقدِّ

.»
622

القراء. وكيف يل اأن اأكُتب اإىل قراء؟ ما ُعدُت اإليّ لنف�سي كاتبا«

اأمام  األف حجاب وحجاب، كهوف ودهاليز مظلمة، �ستائم ُمقذعة للقراء،  اإذن 

ويعتني  املُحَتقر  هذا  يرتك  اأن  عو�ض  ال�سيخ؟  حممد  ال�سيد  فعل  ماذا  ال�ستهانة  هذه 

ده  بة الغائبة، ومُيجيّ يني، كتب عنه كتابا �سخما لكي َيعر�ض فل�سفته املُحجيّ بالفال�سفة اجلديّ

�سغرية  لقطة  وهذه  النبيلة.  الفل�سفة  ب�سناعة  يليق  ل  �سجعي  باأ�سلوب  عليه،  ويثني 

طني  املتو�سيّ حِلَقيّ  هذا  يف  كنيّا  »وما  الكتاب:  كامل  على  وا�سحبوها  الأ�سلوب  هذا  من 

بني ... اإذ اإننا ما كنيّا بج�هلني اأن ما  نني، ول للمت متع�سيّ ُمغ�سبني، ول لتاآليفهم ُمهجيّ

من قراءة اإليّ وهي قراءة ت�أويل، واأن من �ساأن قراءتنا اأن تلحق بهذه الت�آويل ... لكن 

وجب التنبيه، ههنا، اإىل اأن ات�س�ق كتابات نيت�سه غري ات�س�ق الن�سق، بل هو ات�س�ق 

التي  الن�سق و�سد جاذبييّته  نه�ست �سد  ته� هذه  ن�سقييّ بل  الن�سق،  تفادي  فيه  ال�ساأن 

«. هذا غي�ض من في�ض، فالكتاب كله، وطوال 
623

لطاملا اأفلَت منها نيت�سه ب�سقيّ النف�ض 

ال�سبعمائة �سفحة، حمبوك على هذا املنوال املت�سنيّع الرديء.

لتفاهات  املفرط  والتمجيد  واخللط  اخلبط  قلت،  كما  عليه،  فيغلب  حمتواه  اأما 

تاأويالت الفال�سفة الفرن�سيني املحدثني، وفيه تغييب فظيع لتاريخ  نيت�سه، على �ساكلة 

بروطاغورا�ض  نظرية  بني ظفرين.  الكلمات  من  اجلارف  يل  ال�سيّ ن�سيان  دون  الفل�سفة، 

له دون  قيمة  العامَل ل  واأن  مقيا�ض كل �سيء،  الإن�سان هو  اإن  تقول  التي  ال�سف�سطائي 

622- ن. م، �ض، 12.

623- ن. م، �ض، 13.
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حكم الإن�سان اأ�سبحت عند حممد ال�سيخ ثورة فكرية كربى اأجنزها نيت�سه يف الفل�سفة 

ي  �ُسميّ اإمنا  »الإن�سان«  »اأنيّ  نيت�سه  يرى  زراد�ست  يف  اإن  يقول  اأحد.  اإليها  ي�سبقه  ومل 

ر قيمتها ووزنها وو�سع لها ثمنها: فهذا »اأمر رفيع« وذاك  م الأ�سياء وقديّ »اإن�سانا« لأنه قويّ

 »مرتوك«، وهذا 
يّ

«، وبَدييّ »مطلوب«، وثَني ل »اأ�رشف« وثاٍن »اأخ�ضيّ »�ساأن حقري«، واأويّ

ر«  اإليّ »الكائن املقديّ اإِن الإن�سان  »اأرفع قدرا ومكانة«، وذاك »اأخف�ض ذليّ ومهانة« ... 

م« بامتياز؛ اأي الكائن الذي اأقام لالأ�سياء اأقدارها واأوزانها؛ مبعنى اأنه  اأو »الكائن املُقويّ

الكائن الذي وهبها معانيها الإن�سية. ولول اأن مالأ الإن�سان الوجود بتقومياته وقيا�ساته ملا 

ته �سوى »ق�سور ل نواة فيها« ... والأمر نف�سه جدد نيت�سه القول فيه  كان الوجود برميّ

د عنده »الإن�سان« مبا هو الكائن الذي �ساأنه اأن »يقي�ض«  يف كتاب اجلينيالوجيا؛ اإذ حتديّ

ر« ]...[ وبهذا اجتمعت لك اأ�سباب اإطالق القول: اإن نيت�سه  م« و»َيزن« و»يقديّ و»يقويّ

 .»
624

م« نظر اإىل الإن�سان وفيه، اأ�سا�سا، من جهة كونه »الكائن املُقويّ

اأنا ل اأدري ما الفائدة من و�سع كل هذه الكلمات بني ظفرين؟ ما املغزى الفل�سفي 

لة والتزويق اللغوي  من اغراق الن�ض بهذه ال�سارات؟ ثم ملاذا كل هذه اخلطابة املطويّ

م«؟ وجوابه تدونه عند الكاتب نف�سه: »تلك  لقول جملة واحدة: »الإن�سان كائن ُمقويّ

 .»
َلَعْمِرن� ك�نت ثورة اأحدثه� نيت�سه يف الفكر الفل�سفي م� �َسِبقه فيه� من اأحد625

لكن هذه �سف�سطة وعينها حمراء، اإنها اأحكام ه�سة معدومة احل�ض التاريخي، ل ميكن 

كتاب  يفتح  اأن  الفل�سفة  مبتدئ يف  اأييّ طالب  وباإمكان  ب�سيط،  اأمام بحث  ت�سمد  اأن 

لع، من خالل ال�سذرات التي  تاريخ الفل�سفة، لإمييل برهييه مثال، اجلزء الأول، كي يطيّ

.
626

و�سلتنا عن بروطاغورا�ض، على مثل هذا احلكم

ي�سبقه  التي مل  وثوراته  نيت�سه  ف�سائل  لنا  د  يعديّ �سبيله  قدما يف  ما�ٍض  الرجل  لكن 

اإليها اأحد يف الفكر الفل�سفي. وقد وقع اختياره على »العود الأبدي«، وهنا فاإن ال�سيد 

نيت�سه  قبل  افرت�سها دميوقريط�ض  قد  بفكرة كان  الإ�سادة  فتيّق مواهبه يف  ال�سيخ  حممد 

ت�سري  الأ�سياء  اأن  ومفاده  متاما،  الأبدي  للعود  نقي�ض  بت�سور  مها  قديّ لكن  �سنة.  باألفي 

624- ن. م، �ض، 18.
625- ن. م، ن. �ض.

626- اإميل برهييه، الفل�سفة اليون�نية، ترجمة جورج طرابي�سي، الطبعة الثانية، بريوت 1987، �ض، 108. »... ي�سهد 
عليها املطلع امل�سهور من كتاب بروتاغورا�ض: »الإن�سان مقيا�ض الأ�سياء طرا، مقيا�ض وجود املوجود منها ومقيا�ض 

ل وجود الالموجود منها««.
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عن   
يّ

غني لنيت�سه.  بالن�سبة  والأنبل  الأ�سجع  املوقف  هو  راأيه،  ح�سب  وهذا،  وكفي. 

اأن »كل الأ�سياء يف �سريورة دائمة )Παντα ρει(« عربيّ عنها هرياقليط�ض، قبل  القول 

نيت�سه بع�رشين قرنا. لكن ال�سيخ ل يتفطن اإىل التناق�ض بني الأطروحتني ويوا�سل قائال: 

ند: هي فكرة »العود  »وقد َعِلَقت بهذه الفكرة فكرة اأخرى كانت بالقيا�ض اإليها �سند ال�سيّ

.»
627

الأبدي«. وهي فكرة اأجراها نيت�سه على كل مدارات احلياة فكرا وتاريخا

لكن هذه �سف�سطة وا�سحة، هذا تناق�ض مريع ول ميكن اأن ميريّ علينا ب�سهولة، لأن 

العائدة  الدائرية  تت�سارب مع احلركة  با�ستمرار  لنف�سها  املتجاوزة  الوثبة  اأو  ال�سريورة، 

ال�ساخنة  الراأ�ض  يف  »يتعاركان  فوييه،  قال  كما  ودميوقريط�ض،  هرياقليط�ض  اإن  اأبدا. 

 .»
628

لزراد�ست

ول�سائل اأن ي�ساأل كيف ميكن لفكرة ميتافيزيقية عتيقة، حتتاج هي نف�سها اإىل تربير 

منطقي وبرهان عقلي اأن ُيحَكم بها على احلياة والتاريخ؟ ال�سيد ال�سيخ مل َيطرح على 

ن  نف�سه هذا ال�سوؤال، ومل َيُدر بخلده اإطالقا اأن يت�سليّح ب�سالح العقالنية الناقدة، والتمعيّ

ذلك  من  العك�ض  على  لكن  الفل�سفية.  غاتها  وم�سويّ الفكرة  هذه  م�رشوعية  يف  ي  اجلديّ

 Gipfel des( »اأبدى تقبيّال �سلبيا تاما لهذه الفكرة التي و�سفها دورينغري باأنها »قّمة الهراء

ِبَنْوبة من الإ�سادة والتمجيد والتيّْطبيل انتهت به اإىل �سحق ملكة  Unsinns(629، واأردفها 
اأنتم باأنف�سكم: »اإن اأهول اأنواع  التفكري النقدي. وهذا ن�ضيّ حممد ال�سيخ، واحكموا 

املطرق�ت التي هوى به� نيت�سه على فل�سفة الت�ريخ والأخالق واملجتمع وما اأكرثها 

ها اإيالما! التي بوا�سطتها اأثبت ما �سماه »براءة ال�سريورة« من كل »ِعليّية«  عددا واأ�سديّ

اأو »غائييّة« اأو »بُغية« وخلو�سها من اأي »معنى« م�سبق اأو »حكم« اأخالقي اأو »دللة« 

 .»
لهوتية ... اإمن� هي ِمطرقة »العود الأبدي«630

الب�رشية  لها  تعرف  التي مل  املطرقات  اأهول  الأبدي  العود  مطرقة!  الأبدي  العود 

مت ثالث فل�سفات ب�رشبة واحدة! هل بالغُت حينما قلُت اإن النيت�سويني  مثيال والتي ه�سيّ

ل  متجيدهم  �سكرة  يف  وهم  ل  وكيف  ه�سترييا؟  حالة  يف  ودخلوا  �سوابهم،  فَقدوا 

 يف ما 
يّ

ر املَلي يجروؤون على اتخاذ م�سافة نقدية من الن�سو�ض التي بني اأيديهم، اأو التفكيّ

627- حممد ال�سيخ، نقد احلداثة، م. �ض، �ض، 22. 
628- A. FOUILLÉE, « Notes sur Nietzsche et Lange. Le retour éternel », in Revue philosophique de la 

France et de l’étranger. An. 34. Paris 1909. T. 67, p. 525 
629- A. DÜRINGER, Nietzsches Philosophie und das heutige Christentum, p. 51.

630- حممد ال�سيخ، نقد احلداثة، ن. م، ن. �ض. وقد اأعاد تكرار هذه الفقرة حرفيا يف ال�سفحات: 113 114.
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مونه للقراء العرب. ال�سيد ال�سيخ يهرول دون اأن يلوي على �سيء  يقولونه وتَدبيّر ما ُيقديّ

ويوا�سل، بوترية مت�ساعدة، يف الإ�سادة باملطرقة، وتعداد الأعمال اجلليلة التي ا�ستطاع 

�س نيت�سه من خ��سيّ خ��سيّ فل�سفة الت�ريخ:  نيت�سه اأن ُينِجَزها: »بهذه املطرقة تخليّ

و»العلل«،  »الأ�سباب«  الك�سف عن  و�سوا�ض  اإىل  »الأ�سول«  بالبحث عن  الولع  من 

مقام  ل  حيث  »املعنى«  واإ�سفاء  »التعقيل«  مطلب  اإىل  »الغايات«  متثيّل  هاج�ض  ومن 

 .»
631

له... اإن فكرة العود الأبدي ... َكفْت وحدها لتبديد فل�سفة التاريخ واأغنْت

لت اإىل مطرقة رهيبة،  اإذن، فكرة ميتافيزيقية غائمة، ل برهان عليها ول دليل، حتويّ

اإننا يف عامل  اإىل ح�سى وتراب.  وتفتيتها  لته�سيم عمارة كاملة  َكَفْت  وب�رشبة واحدة 

»الأْك�سن«  واأفالم  اخلارق«  و»هوْلك  »غريندايزر«،  عامل  يف  كة،  املتحريّ َور  ال�سُّ

ه بهذه الكلمات اخلرافية، والإ�رشار على اأن  الهوليودييّة. ول يخجل �ساحبنا من التفويّ

نيت�سه ا�ستطاع ب�رشبة مطرقة واحدة، �رشبة �سافية �سافية كافية، اأن يقتل فل�سفة التاريخ 

»العليّة«،  وترنيّحت  »الأ�سل«  »تهاوى  ال�سيخ  يقول  ال�رشبة،  بهذه  فعال،  وم�ستقاتها. 

ل فكرة »العود الأبدي«  وماَدْت »الغاية«. اإذ كان نيت�سه يعتقد، بجازم العتقاد، اأنه بتو�سيّ

وحدها ميكن اأن نقتدر على اقتالع الفل�سفة التاريخية، واجتثاثها باأكملها من جذورها، 

 .»
632

حق والتطويح بها يف غياهب املحق ومهاوي ال�سيّ

عب، ويا ِللَهول! يا لتعا�سة الفيلولوجييّني، ويا ِلَنْكَبة املوؤرخني املُنكبيّني على  يا للريّ

البحث عن اأ�سباب الوقائع التاريخية وُم�سبيّباتها! ويا لبوؤ�ض فال�سفة التاريخ الذين اأفنوا 

اأدخل  لقد  التاريخ!  حلركة  معقول  م�سار  وا�ستنتاج  الأحداث  �سوا�ض  لعقلنة  ُعمرهم 

وع يف قلوبهم، اإن�سان الكهوف هذا، الذي يجوب الأدغال بهراوته. اأنا اأقول: اإن  الريّ

مل تكن هذه دعابة، فهي �سفا�سف ل غري.

 )ح�آح( 

مل�ذا َي�سع النيت�سوييّون اأنف�سهم يف هذه املواقف احلرجة؟ مل�ذا ينزلون ب�أنف�سهم 

جعية  ق �سردييّ�ته بكل العب�رات ال�سيّ اإىل م�ستوى املَهزلة؟ ف�ل�سيد ال�سيخ له اأن يزويّ

له�، وله اأن يح�سوه� بكل م� لذيّ له من ق�فية �سعرية، واأن ُيغرق الكلم�ت  التي يتخييّ

631- ن. م، �ض، 22 23.
632- ن. م، �ض، 23.
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عن�  يف بحر الظفرين، ولكنه ل ي�ستطيع اأن ُيغرييّ الب�طل اإىل حق، ول يقدر اأن ُيجريّ

ل ا�ستيه�م�ته. اأين اأدليّته؟ اأين براهينه العلمية؟ ل �سيء غري اأن  �سموم نيت�سه وتقبيّ

نيت�سه ق�ل ذلك، غري اأن نيت�سه »اعتقد ج�زم العتق�د«.[ 

�ض بالفل�سفة ول عارف  ميكن لل�سيد ال�سيخ اأن يقول هذه الأ�سياء لقارئ غري متمريّ

بن�سو�ض  ق  والَت�سَ بتاريخها  �ض  متريّ من  لكن  متو�سطة،  ثقافة  ذي  ل�سخ�ض  بتاريخها؛ 

مقنعة  لأدلة  تفتقر  اعتباطية،  لأنها  الأحكام،  هذه  مثل  بتاتا  يقبل  لن  فهو  اأعالمها، 

وينق�سها التمحي�ض النقدي.

الأبدي  بالعود  بت�سليمه  فهو  نيت�سه،  بن�سو�ض  دراية  له  من  لكل  وا�سح  الأمر 

القانون.  وثبوتية  الهوية  ر  ت�سويّ �سد  نف�سه  هو  قاله  ما  مع  كلييّا  يتناق�ض  ال�سيء  لذات 

هذه  فوييه،  اآلفريد  البارع  ناقده  يقول  والأملان،  الجنليز  معا�رشيه  من  ا�ستعار  لقد 

الفكرة املن�سوبة اإىل بروطاغورا�ض من اأن اأ�سكال الهوية، والقانون والعدد ...، الخ، 

كانت  اإذا  هو:  ال�سوؤال  احلياتية.  حاجياتنا  ل�سالح  فة  موظيّ عقولنا  اإبداعات  د  جمريّ هي 

الهوية والقانون والأعداد لي�ست اإليّ رموزا متوا�سع عليها فكيف ميكن لنيت�سه اأن يطرح 

اإنيّ مبداأ املت�سابهات الالمتطابقات  كقانون مطلق و�سارم عودة الأ�سياء بنف�ض الهوية؟ 

يتمييّزان  ل  عاملني  وجود  ا�ستحالة  ُيثبت   )Leibniz( لاليبنيتز   )indiscernables(

املت�سابهات  ومبداأ  تدوم.  التي  الأ�سياء  �سيء غري  فالزمان ل  الزمان،  بالو�سع يف  اإليّ 

د لكل واقع، وهو ما هو عليه يف ذاته،  الالمتطابقات ل يعمل اإليّ على اإظهار الطابع املتفريّ

ل ن�سبًة ملا عليه الآخرون، واإليّ بدونه لن يتم متييزه عن الآخرين. لي�ض فقط يهوه، بل 

كل كائن عيني، ميكنه اأن يقول: اأنا هو اأنا )Sum qui sum(. لي�ض ثمة اأييّ متاٍه حقيقي 

دان يتماهيان، مثلثان عينييّان ل يتماهيان البتيّة.  ريّ اإليّ يف التجريدات الريا�سية: ُمثليّثان جُمَ

اإن ا�ستحالة التماهي العيني، يقول فوييه، تاأتي من حيث اأن كل كائن َيلفيّ لنهائييّا وهو 

نف�سه َملفوف بالنهائي. اأما اأ�سحاب العود الأبدي، ي�سبههم فوييه، باأنا�ض يفكرون كما 

لو اأنهم مي�سكون يف راحة اأْيِديهم، اأو بالأحرى يف َقَلمهم، كل العنا�رش النهائية لعامل 

.
633

نهائي. لكن الواقع هو اأقل ب�ساطة من عقولهم

633- A. FOUILLEE, « Notes sur Nietzsche et Lange. Le retour éternel », Ibid., p. 525. « Les partisans du 
retour éternel raisonnent comme s’ils avaient dans le creux de leur main, ou plutôt de leur plume, 
la totalité des éléments finis d’un monde fini. La réalité est moins simple que leur esprit ». 
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اأما على ال�سعيد الأخالقي فاإن العزاء الأق�سى الذي يعتقد نيت�سه اأنه عرث عليه يف 

التاأمليّ َمرات لنهائية نف�ض الآلم، هو ل يقل لمنطقية من عالقة العود الأبدي  زاوية 

مرات  جمددا  �سُتْحرقني  لها:  القول  دارك  جلان  تعي�سا  عزاء  »�سيكون  ن�سقه  مببادئ 

  .»
634

لنهائية وكل ما حاولت بناءه �سيُباد مرات لنهائية

اأعود اإىل حممد ال�سيخ: للتدليل على منطق التهويل واملبالغة وال�سادة والتمجيد 

ر احلالة  الذي اتيّبعه هذا الرجل، ا�ست�سمح القراء باإيراد هذا املقطع من كتابه والذي ي�سويّ

ل اإىل نتيجة مفادها اأن نيت�سه مبفرده  املاأ�ساوية التي بََلغها النيت�سوييّون العرب. لقد تو�سيّ

الدوؤوب  البحث  من  �سنة  �سخ�سا يف خم�سني  يَفعله ع�رشون  اأن  بالكاد  يقدر  ما  فعل 

هذه  تتخلل  التي  اجلنونية  �سة  املتوحيّ الظفرين  باقة  من  ركم  واأحذيّ املُ�سني.  والتنقيب 

مه؛  الفقرة: »ما تََرك نيت�سه جَمال من جمالت احلداثة ول م�سمارا من م�سامريها اإليّ قويّ

احلديث” اإىل  “التاريخ  ومن  احلديثة”،  “البيداغوجيا  احلديثة” اإىل  “املو�سيقى  من 

العقلية  الأمرا�ض  “م�ست�سفى  اإىل  احلديثة”  “ال�سخ�سية  ومن  احلديث”  “امل�رشح 
احلديث” و “الكتب احلديثة” و “ال�سوق احلديثة”، بله “النزعة الع�سكرية احلديثة”. 

 .»
هذا اإن مل نُِرد ذكر “الزواج احلديث” و “املر�ض النف�سي احلديث”635

وهل وقف هذا الوح�ض عند هذا احلد؟ اإطالقا. مازال عامل ال�ستم وال�سوقية وقليّة 

احلياء. وحممد ال�سيخ يذكرها لنا، بكل اأمانة، ودون اأن يرفيّ له جفن: »ما وقف نيت�سه 

نيت�سه ل يطيق كلمة  اإنه ذميّ احلداثة واأهلها«. هذا َمعلوم ومعاين،  عند هذا احلد، بل 

حيث  من  اأي�سا  متاما  ومثلهم  الإ�سالميون،  يراها  كما  بواح  ُكفر  فهي  اطالقا،  حداثة 

احليوانات،  لعن  اإىل  الأمر  به  و�سل  وقد  العامل.  يف  و�سبيّاب  ان  لعيّ اأكرب  فهو  اللعن، 

م عليه لأنه مي�سي القهقرى. لكن مع ال�سيد  ه وتهكيّ ومل ينج منه حتى اجلمربي الذي ذميّ

ان قبله، وهو �ستم اأ�سياء معنوية، مثل ال�سمع  ال�سيخ و�سلنا اإىل القمة التي مل ي�سلها لعيّ

والب�رش وال�سم الخ: »ذميّ كل جوارح احلداثييّني، من اأ�سم�عهم واأنظ�رهم واأذواقهم 

و�سعف  عيونهم،  َعَمى  وذميّ  املو�سيقى،  راقي  �سماع  اآذانهم عن  ميّ  �سُ ذمَّ  واأفه�مهم: 

ح�سا�سية األ�سنتهم، وذهول عقولهم و�ُسُدوه اأذهانهم. وذم اأفعال هذه اجلوارح: الأذن 

بادر  النبيهة. ولئن  القراءة  قادرة على  القوية، والعني غري  املو�سيقى  �سماء عن �سماع 

634- Ibidem. 

635- حممد ال�سيخ، نقد احلداثة، م. �ض، �ض، 44.



259

القراء املحدثون اإىل القراءة فهم، اأول، ما قراأوها، واإن هم قراأوها ما فهموها، واإن هم 

مات ال�ستلذاذ  فهموها ما اتيّبعوها، واإن هم اتيّبعوها ما اأقنعوا. وذوق املحدثني فاقد ملقويّ

وا�ستطابة  املُريّ  وا�ستلذاذ  القبيح  ق  تذويّ اإىل  ميال  للح�ض،  فاقد  الإن�سان،  ملكات  بكل 

احلديث  والذهن  لها.  متيّهم  لنف�سه  ناقد   
يّ

�سقي ب  ُمعذيّ وعي  املحدثني  ووعي  الفا�سد. 

مفكر على اأ�سواأ اأنحاء التفكري، اأملَعييّته مفقودة اأو �سعيفة باهتة، ورائييّته �سطحية، وطريقة 

 .»
636

تفكريه معتليّة فا�سدة. ولغة املحدثني مري�سة �سقيمة

هل �سبع �ساحبنا من ال�ستائم؟ اإطالقا. وهذه املرة ُيدخلنا ال�سيد ال�سيخ اإىل قلب 

املهزلة: اأن تذميّ جمادات كالأحجار والأواين واملالب�ض: »مل يقت�رش ذم نيت�سه للحداثيني 

«. عند هذا 
اه اإىل ذميّ م�س�كنهم ومالب�سهم ومط�عمهم637 على ذميّ جوارحهم، بل تعديّ

احلد تََتَمنيّون لو اأن نيت�سه يكفيّ عن ذم النا�ض، وُيحجم عن �ستم و�سبيّ احلداثيني مثلما 

يفعل الإخواجنية ال�سبيّابون الليّعانون. لكن نيت�سه، ومن ورائه حممد ال�سيخ، مل ي�ستنفذا 

احلداثة  يذميّ  نيت�سه  »مازال  الباقة:  بهذه  يتحفنا  هو  وها  التعبريية،  طاقتهما  كل  بعد 

ي احلداثة “الرببرية احلديثة”، وما زال  يهم “الربابرة املحدثني” وي�سميّ واحلداثيني وُي�سميّ

نف�سه  �سمى  حتى  عندهم،  مبا  ويزري  اأحالمهم  ه  وُي�سفيّ واأفكارهم  اآرائهم  على  م  يتهكيّ

الع�رش  ذاما  “َينَبح” يف وجه جمايليه،  احلديث  ديوجني  راح   ... احلديث  ديوجني 

  .»
638

واأهله كافرا لعنا

قها لنا حممد ال�سيخ، �ستائم ر�سيقة، وهي  ي هذه الباقة من ال�ستائم التي �سويّ اأنا اأ�َسميّ

فهو  امل�سمون،  اأما  فقط،  الأ�سلوب  تكمن يف  ر�ساقتها  لكن  واأخالقي،  منطقي  خلف 

�سوقي م�سني ل ي�ستحق عناء التفكري اأو الدح�ض.

لكنني ل اأ�ستطيع اأن اأ�سكت عن هجمته الرببرية على ال�سينييّني وعن ال�ستائم الفظيعة 

والإهانات يف حق هذا ال�سعب العريق. ال�سيخ يقول اإن حياة التنميط والت�سوية التي 

 ما يكني عنه نيت�سه عادة بو�سم “طريق احلياة 
َ
�سار يحياها الإن�سان الأوروبي احلديث »لهي

ال�سينية )chinoiserie(«. واإن العهد عنده لعهد العي�ض على طريقة »احلياة ال�سينية« 

  .»
639

يف العي�ض، مبا هي �سارت طريقة تفكري وعي�ض تاُلئم حياة »النمل ال�سغيل«

636- ن. م، �ض، 45.
637- ن. م، ن. �ض.

638- ن. م، �ض، 45.

639- ن. م، �ض، 62.
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الن�ض الذي ا�ست�سهد به على هذه الهجمة جاء يف الفقرة 206 من »الفجر«. نذهب 

ال�سغيلة،  الطبقة  بها  ويق�سد  امل�ستحيلة«،  بقة  »الطيّ بعنوان:  الفقرة  هذه  اإىل  مبا�رشة 

والتي بالن�سبة لنيت�سه، غري موجودة، اأو تافهة ل قيمة لها، وغري جديرة باأن حت�سل على 

 arm,( مرحا وعبدا »فقريا،  كما هو:  العامل  يبقى  اأن  نيت�سه هي  ن�سيحة  اأييّة حقوق. 

للعمال  اأقوله  هذا  من  اأف�سل  اأجد  »لن  باحلرف:  ويقول   ،»
640

)fröhlich und Sklave

ونيل  العمال  حترير  اإىل  تدعو  التي  ال�سرتاكية  احلركات  عك�ض  على  امل�سانع«.  عبيد 

حقوقهم، واحل�سول على ترفيع يف الأجرة مع ا�ستنقا�ض يف �ساعات العمل املرهقة، 

اأ�سماعكم  د يف  ]...[ يرتديّ الكبرية  جرة 
ُ
الأ »اأفيّ من  املطلب  يتاأفف من هذا  نيت�سه  فاإن 

باآمال  اإغراءكم  يريدون  الذين  امل�سللني  اأولئك  امل�سليّلني،  ال�سرتاكيني  مزمار  �سوت 

 .»
641

غري معقولة

متناول  ويف  اأمامكم  احلل  نيت�سه،  ين�سحهم  امل�سللني،  هوؤلء  اإىل  ت�ستمعوا  ل 

اأيديكم: ا�ستعمروا البلدان »يجب اأن يقول كل واحد منكم يف قرارة نف�سه: „الأف�سل 

�سة والبكر، ولأكون �سييّد نف�سي؛  دا يف البالد املتوحيّ يل اأن اأهاجر لأحاول اأن اأكون �سييّ

 اأن اأغرييّ حمليّ اإقامتي ما دام ال�ستعباد يهددين هنا؛ لن اأتنب املغ�مرة واحلرب، 
يّ

علي

 .»
بل �ساأكون م�ستعدا للموت يف اأ�سواأ احلالت“642

واإر�سالها  بروليتاريتها  من  اأوروبا  اإفراغ  الأخرى؛  ال�سعوب  وا�ستعباد  ال�ستعمار، 

ل هناك اإىل حماربة وغازية ومالكة وم�ستقلة بذاتها،  اإىل اإفريقيا اأو ال�سني، كي تتحويّ

التي  العاجلة  الإجراءات  هي  هذه  الأ�سليني.  مالكها  من  اخل�سبة  الأرا�سي  وتفتكيّ 

يقرتحها نيت�سه حلل امل�ساألة العمالية: »هاته هي العقلية التي يجب اأن تكون لدى العمال 

الأوروبيني: اأن يبدوؤوا منذ الآن يف اعتبار اأنه من امل�ستحيل اأن ُي�سكلوا طبقة ... يجب 

اأن ُيوِجُدوا ع�رش الهجرة الكبرية خارج اأوروبا كفرق النحل، هجرة مل ن�سهد لها مثيال 

 .»
643

حتى اليوم ... لتَتخفيّف اأوروبا من ربع �سكانها

تها ال�سغيلة، كيف لها اأن تُوا�سل يف الإنتاج والعي�ض  لكن اإذا اأفِرغْت اأوروبا من قويّ

جنلب  »رمبا  وي�سمتون:  ي�ستغلون  �سينيني،  جدد،  عبيد  جلب  هو  احلل  رفاهية؟  يف 

640- نيت�سه، الفجر، § 206، �ض، 151.
641- ن. م، �ض، 152.

642- الفجر، �ض، 152.
643- ن. م، ن. �ض.
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عندها بع�ض ال�سينيني: وهم �سيَجلبون معهم طريقة العي�ض والتفكري التي تُنا�سب النمل 

 .»
644

ال�سغال

ينيني ول�سعوب ال�رشق الأق�سى اإليّ عند  اأنا ل اأذكر اأنني قراأت تو�سيفا دنيئا لل�سيّ

فاهة ال�سهرية: »َيتَزبَّب  ر الإرهابيني بامتياز، امل�سمى اأبو يعرب املرزوقي �ساحب ال�سيّ ُمنظيّ

«. هذا الكائن العن�رشي هو اأي�سا ي�سف ال�سعوب الآ�سيوية باأنها 
قبل اأن ُيَحرم�س645

«، واأنها يف الدرك الأ�سفل، ودون الإن�سانية مرتبة: »ُثُلث 
646

»جمتمع النمل الآ�سيوي

الإن�سانية )الهند وال�سني: ملياران من النفو�ض( ميكن األيّ ت�سايقها العوملة ... لأن ِقيَمها 

 .»
ل تتنافى مع ما تقت�سيه العوملة التي تعود ب�لإن�س�ن اإىل م� دون الإن�س�نية647

)خ�آخ(

وعبيد  اأ�سي�د،  اإىل  اأوروبيني  عبيد  بتحويل  ال�سلطة  ين�سح  نيت�سه  اأن  ورغم   

�سينييّني اإىل منل، ف�إن ال�سيد حممد ال�سيخ يعر�س علين�، دون وخزة �سمري، هذه 

نه� واأ�سعف من مفعوله�  الأفك�ر العن�سرية القبيحة ال�سريرة جدا، بعد اأن ح�سيّ

بل َقَلَبه� اإىل اأ�سي�ء بريئة. ويكرر هذه الإه�نة لل�سغيلة الأوروبيني ولل�سينيني دون 

»حي�ة  َلَعمرن�  »تلك  �َسْجع:  ة  َحبيّ مع  الفرن�سي،  مرادفه�  حتى  ي�سع  بل  نق��س، 

�لية �سينية )Chinoiserie ouvrière(«، وهي حي�ة ي�سطريّ اإىل عي�سه� الإن�س�ن  ُعميّ

].»
اإىل اأبد الدهر خ�مال ج�مدا دومن� عراٍك تقت�سيه احلي�ة اأو تغري648

ني تنميّ عن موقف قومي عن�رشي.  اأقوال نيت�سه �سد ال�سيّ ولي�ض ثمة �سك يف اأن 

اأوروبا،  بتفتي�سهم عن منوذج ح�ساري خارج  هم  وُيعرييّ ال�سرتاكيني  ينق�ضيّ على  فهو 

ي�ستوحون منوذجهم من  اإنهم  قائال  بهم  ر  ُي�سهيّ تراثه؛  الغرب، وغريب عن  دخيل عن 

ح�سارة مو�سومة مبر�ض العطالة وبعفونة غري قابلة للعالج. 

التو�سع  زمن  يف  �سادت  التي  لل�سني  النمطية  ورة  ال�سيّ هي  احلقيقة،  يف  وهذه، 

اإىل  انت�رش  ورجعي،  قبيح  ا�ستفزازي  هو  ما  كل  يلتقط  اأنه  مبا  ونيت�سه،  ال�ستعماري 

644- ن. م، ن. �ض.

645- اأبو يعرب املرزوقي، يف العالقة بني ال�سعر املطلق والإعج�ز القراآين، دار الطليعة، بريوت 2000، �ض، 85.

646- اأبو يعرب املرزوقي، »ما البديل من العوملة املافوية«، الفكر العربي املع��سر، عدد 104 105، 1998، �ض، 98.
647- ن. م، �ض، 101.

648- حممد ال�سيخ، نقد احلداثة، م. �ض، �ض، 62.
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ر بها امل�ستعمرون  ر تلك الكلي�سيهات التي عادة ما يربيّ الهجمة الأوروبية على ال�سني، وَكريّ

هجمتهم على ذاك البلد واإذاقته �سوء العذاب. الكلي�سيهات هي هذه: النتقام الأكرث 

يننييّ  ؛ الهواية الوحيدة لل�سيّ
649 

)die Chinesische Rache( خبثا هو النتق�م ال�سيني

650”؛ 
)Die Chinesen, ... Opium, Spiel, Weiber( والن�س�ء القم�ر  “الأفيون،  هي 

؛ يف ال�سني ظليّ الإن�سان �ساكنا ل 
651

ميومة العقلية ال�سينية هي املَعلم ال�سامد لروح الديّ

ل  نني؛ ال�سني تقدم املثال على بلد حيث عدم الر�سى وملكة التحويّ يتغرييّ لالآلف ال�سيّ

. املفارقة الفظيعة، اأن هذه املُومياء املتعفنة هي بالذات النموذج 
652

منطفئان منذ قرون

الذي يرغب الثورييّون الغربيون يف ا�سترياده: »ال�سرتاكيون، ُعبيّاد الدولة« يريدون اأن 

.
653

يحققوا يف اأوروبا �رشوطا �سينية، �سعادة �سينية

ل اإىل  ر اجلميع: اأوروبا، والغرب عموما، ل يجب عليهما اأن يتحويّ لكن نيت�سه يحذيّ

بالرتاث القدمي للت�سدي  الثوابت، ويجب الحتماء  �سني �سغرية، ينبغي الدفاع عن 

ع  لهذه املنعرج اخلطري. ولفعل ذلك اأخرج نيت�سه امل�سيحية واليهودية كدرع �سد الت�سديّ

احل�ساري و�سد حماولة النفتاح ال�سرتاكي على ال�سعوب الأخرى: امل�سيحية، بف�سل 

من  اليهودي  القرف  ذاك  الأوروبيني  على  اأ�سفت  يهودية،  خ�سائ�ض  من  َوَرثته  ما 

النف�ض، ذاك التمثيّل لالرتباك الداخلي ك�سيء اإن�ساين عادي: من هنا هروب الأوروبيني 

 .
654

لون يف كل مكان من ذواتهم، من هنا حيوييّتهم الباهرة، فهم يتدخيّ

ى  يت�سديّ ولكي  غزواتها،  ي  ويزكيّ الأوروبية،  المربيالية  نيت�سه  م  ُيدعيّ لكي  هكذا، 

عداءه  لرُبهة،  د،  جميّ ال�سلطة،  مع  جهارا  ا  م�سطفيّ ا�ستغاللها،  وُيدمي  ال�سغيلة  للطبقة 

طية.  لليهود وكرهه للم�سيحية، وعليّق ظرفيا قناعاته العن�رشية �سد �سعوب اأوروبا املتو�سيّ

وتلك  الراقية،  الأخالق  تلك  اليهود  من  ورث  الغرب  امل�سيحية،  طريق  عن  فعال، 

يف  اأو  احلرب،  اإله  اإلههم،  اأجل  من  التفاين  يف  �سواء  تتمظهر  التي  ال�رش�سة  البطولة 

649- F. NIETZSCHE, Die fröhliche Wissenschaft, §. 69.
650- ID., Nachlaß 1880-1882, p. 454.
651- Ibid, p. 541.
652- Ibid, p. 547.
653- ID, FW, §. 24. Cfr., D. LOSURDO, Nietzsche, p. 331. 
654- Nachlaß, IX, 1880-1882, p. 89.
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�سدارة  يف  هم  الأوروبيني  فاإن  الديني  الرث  هذا  بف�سل  وفقط   .
655

الذات احتقار 

.
656

�سعوب العامل، وهم املُهيمنون على الكرة الأر�سية باأ�رشها

لقد و�سل قرفه من ال�رشق العربي اإىل حديّ اتهام اأفالطون باأنه قَتل الروح اليوناين 

اليوناين  العامل  لطبيعة  ومنافية  غريبة  تعاليم  واأدخل  بامل�رشيني،  تاأثر  لأنه  الأ�سيل 

الغربي. اأفالطون كان �سديد النحراف عن كل الغرائز الهلينية الأ�سا�سية »لقد دفْعنا 

اه امل�ساديّ  الثمن غاليا بدخول هذا الأثيني للمدار�ض امل�رشية )ـ اأو يهود م�رش؟(«؛ �سميّ

للهيلنيني، »هذا ال�سامي بالفطرة«، وحتى الفل�سفة املتاأخرة، فل�سفة الرواقية ذات املنحى 

الكو�سموبوليتي فهي م�سادة للروح اليوناين »هي اأ�سا�سا من عمل ال�ساميني«؛ الرواقي 

.»
657

رات الإغريقية هو »قائد عربي متدثيّر بالبهارج والت�سويّ

اأبدى  فقد  الب�رشي.  اجلن�ض  اأخرجها من  التي  الأخرى  ال�سعوب  ث عن  اأحتديّ ول 

مه الالذع على الالهوتي التنويري ريت�سارد �سرتاو�ض لأنه دعا اإىل اأخالق  حنقه وتهكيّ

كلية تتجاوز احلدود والأعراق، واعترب اأن كل مار�سة اأخالقية هي حتديٌد للفرد بح�سب 

فكرة النوع )der Idee der Gattung(. كلمات �سرتاو�ض هذه ترجمها نيت�سه بعبارات 

اأملانية ف�سيحة ومفهومة، كما يقول: ع�ض كاإن�سان ولي�ض كقرد اأو كلب البحر. اإليّ اأن هذا 

الأمر غري مكن التحقيق وفاقد للقوة. ملاذا؟ لأنه اإذا اأخذنا بكالم �سرتاو�ض �سُنْدِرج حتت 

مفهوم الإن�سان كائنات �سديدة التنافر »على �سبيل املثال الباطاغوين واملُعليّم �سرتاو�ض 

«. لأن الباطاغوين، 
658

)zum Beispiel der Patagonier und der Magister Strauss(

يف ُعرف ال�سيد نيت�سه، ل ينتمي اإىل اجلن�ض الب�رشي. 

فهو  نيت�سه؛  “فل�سفة”  معنى  فعال  ب  جُنريّ ال�سيخ  حممد  ال�سيد  مع  اأنيّنا  اأرى  اأنا 

روؤو�سنا من هنا وهناك  نلطم  دهاليز حالكة  بنا يف  دام�سة ويجول  ُيدخلنا يف كهوف 

على جدران ل منظورة دون اأمل يف اخلروج منها. اجلدران التي نَلطم عليها روؤو�سنا 

م:  ؛ فكرة التقديّ
660

ة ؛ فكرة امل�ساواة: َمهلكة حقودة و�ساميّ
659

غل: عار و�سنيّار هي هذه. ال�سيّ

655- Nachlaß, IX, 1880-1882, p. 89.
656- Ibid, p. 23.

657- نيت�سه، اإرادة القوة، ترجمة حممد الناجي، اإفريقيا ال�رشق، الدار البي�ساء 2011، § 130، ص، 102.

658- نيت�سه، »دافيد �سرتاو�ض«، �سمن اعتب�رات لراهنة، الأعمال الكاملة، مج. 1، �ض، 195.

659- حممد ال�سيخ، نقد احلداثة يف فكر نيت�سه، م. �ض، �ض، 62. 
660- ن. م، �ض، 67 و �ض، 68.
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تاآكل  الدميقراطية:  وتدمريها؛  املزروعة  الأر�ض  حتطيم  ال�سرتاكية:  وَمف�سدة؛  َم�ْسخرة 

.
661

القوة وفتورها وتعب ال�سوقة ووهن الأراذل

اأما الفل�سفة فهي الدمار ال�سامل. وهنا اأختم هذه اجلولة ال�ساقة ولن اأعود اإىل هذا 

اخلور مرة اأخرى، لأننا بالهجمة التي �سنيّها على الفل�سفة نزلنا حقا اإىل جحيم الوهابية. 

لع على هذا الن�ض �َسيَْكره الفل�سفة ُكرها، و�سيَحقد حتى املوت  واأراهن على اأن �سابا َيطيّ

على الفال�سفة، ولو ح�سل و�سادف واحدا منهم يف طريقه لأْجهز عليه. وكيف ل يكره 

الفل�سفة وال�سيد ال�سيخ يقول اإن »الفل�سفة مبا هي حتقيق ملثاٍل ن�سكي ُمعاٍد للحياة، كانت 

«؟ وكيف ل ُيجهز على 
662

معادية للحياة احل�سية، كانت معادية للحياة احل�سية اأبدا لغية

الفال�سفة وحممد ال�سيخ )ُمتيّبعا خطى نيت�سه( ُيعلمه باأن »منذ اأن ُوجد الفال�سفة على 

وجه الأر�ض، وحيثما قام ثمة فال�سفة من الهند اإىل اإنكلرتا، قام ثمة حنق على احلياة 

«؟ الفال�سفة على حد ال�سيخ هم كارثة انرثبولوجية ل ميكن تخييّل 
663

احل�سية وحقد وِنقمة

خطورتها: خلعوا ربقتهم من احلياة احل�سية، ومن طيب امللذات واحلياة الزوجية »مثلما 

خلعها هرقليط�ض واأفالطون وديكارت و�سبينوزا وليبنيتز وكانط �سوبنهاور ... ا�سوة 

ج ومل ي�سم رائحة الأنثى، نَ�سيت:  ببوذا«. لكن ال�سيخ ن�سي نيت�سه، فهو اأي�سا مل يتزويّ

نيت�سه فوق الب�رشية باأربع درجات، وله احلق يف اأن يقول كل �سيء دون حما�سبة.

ل نف�سه عناء تدري�ض الفل�سفة يف اجلامعات املغربية اإذن؟ ما الداعي اإىل  ملاذا ُيحميّ

اإقالق النف�ض وتاأليف كتب �سخمة يف موا�سيع فل�سفية �ستيّى، اإذا كانت الفل�سفة هي 

الغ�سن  يقطع  ال�سيخ  ال�سيد  وكاأن  العدمية؟  �سوان  هم  والفال�سفة  بعينه  النحطاط 

اأ�سدر  نيت�سه  لأن  وفقط  فقط  العمل،  بهذا  للقيام  ع  يتطويّ وهو  عليه،  يجل�ض  الذي 

الفتوى، فتوى »كون الفل�سفة م�سارا عدميا، فاإن نيت�سه طاملا نبيّه اإىل خطر العدمية الذي 

م�سار  مبا هي  الفل�سفة  “نقد  الدوام، م�سددا على �رشورة  الفال�سفة على  كان يرت�سد 

قائما على اأفكار  عاملا متخيال ومنطقيا  ابتدعت  التي  الفل�سفة هي  عدمي”. وذلك لأن 

والدالة  العدمية  اإىل  الهادية  هي  بهذا  الفل�سفة   ... هواء  نخبة  جوفاء  جمردة  عدمية 

عليها. ولكونها انحطاطية وعدمية، فقدت الفل�سفة، من عهد �سقراط اإىل اأيام نيت�سه، 

م�رشوعييّتها، ولهذا يتحدث نيت�سه عن “�سقاء الفل�سفة” يف الأزمنة احلديثة«.

661- ن. م، �ض، 73.
662- ن. م، �ض، 204.

663- ن. م، ن. �ض.
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اأما الأنوار فحالها ل يختلف عن الفل�سفة، فهي نف�سها تعي�سة ومنحطة، واأكرث من ذلك 

»اتيّ�سمت الأنوار ب�سمات �سيطانية وعنيفة وقا�سية ولذوية، وبعاطفة جيا�سة فوارة مندفعة 

«. الأنوار »فل�سفة غوغائية �ساأنها �ساأن النبع 
664

مدغدغة لأحا�سي�ض العامة م�ستدرة مرت�سية

.»
665

الذي غرفت منه وكانت �سليلته الفل�سفة الأنكلو�سك�سونية ثم اإنها فل�سفة تفاوؤلية

الذهن  والتدلي�ض: »عمل  الأكاذيب  واأ�سبح مكنة �سناعة  للح�سي�ض  ْنِزَل 
ُ
اأ العقل 

اإىل  يبادر  اأن  اأول،  عليه،  فاإن  املرء،  يفكر  اأن  قبل  فحتى  التدلي�ض.  يف  بادئه  يتمثل، 

اأن يتعرف على الهوية يف الأ�سياء عليه اأن يرد احلالت اإىل ظاهر  وقبل  “البتداع”، 
هوية. واإن الذهن بهذا لهو القوة التي ترغب يف اخلطاأ وتريد التوهيم ... واإن عمل 

حق  لذلك  وال�ستئثار.  والتملك  الهيمنة  اإرادة  واإمنا  احلق  اإرادة  متليه  ل  هذا  الذهن 

القول يف وظائفنا الدراكية والعقلية: اإنها اأنانية ماكيفيليّية متمحلة للحيل بال اأخالق اأو 

�سمري. فالتدلي�ض هنا عن العتبار اخللقي مبعزل. واإن الفكر لتدلي�سي حتويلي مثله مثل 

 .»
666

الإح�سا�ض والإرادة

ف�سيلة  يرتك  ومل  املجالت  كل  الأنانية  واكت�سحت  �سيء،  كل  التيّ�سويه  َعميّ  لقد 

اأخالقية واحدة اأو علما اأو فنيّا اأو فل�سفة اإليّ وَقَلَبها راأ�سا على عقب، وال�سيد ال�سيخ، بامتنان 

ل اإليه العقل الب�رشي.  واعجاب، َيعر�ض علينا هذه الأفكار ال�سيطانية وكاأنها اآخر ما تو�سيّ

)د�آد(

لني املغ�ربة لنيت�سه، ول اأدري م� ال�سبب يف ا�سرارهم  ة املوؤويّ  اأن� ل اأفهم عقلييّ

ر على  العنيد على ترديد تخمين�ته املع�دية للفل�سفة دون الوعي مبفعوله� املدميّ

اأندل�سي ومُيعن، هو نف�سه،  ال�سيد حممد  ي�أتيك  اأن  العربي.  الع�مل  ُم�ستقبله� يف 

ذ بتحقريه� وحتقري الفال�سفة، طوال �سفح�ت من كت�به  يف ذم الفل�سفة، بل َيتلذيّ

غريب جدا ول ميكن فهمه. لكن ميكن  اأمر  فهذا  الفل�سفة”،  و�سي��سة  “نيت�سه 
اإدراك ا�ستتب�ع�ته الجتم�عية وانعك��س�ته ال�سلبية على املج�ل الرتبوي حيث اأنيّه 

لكي  واملربيّرات  الذرائع  كل  ويعطيه�  ة  للوه�بييّ جليلة  خدمة  يوؤدي  عمل  بهكذا 

664- ن. م، �ض، 260.

665- ن. م، �ض، 261.

666- ن. م، �ض، 329.



266

على  الأخرى  الدول  �س  ويحريّ الفل�سفة،  تدري�س  منع  على  اإ�سراره�  يف  توا�سل 

الليّح�ق بركبه�، وحظره� من برامج التعليم.[ 

الفل�سفة، هي عر�ض مر�سي وعالمة وقناع، هكذا يعاجلها نيت�سه يف جيني�لوجي� 

اأو  التو�سيف  مثل هذا  التفكر يف م�رشوعية  يرددها حرفيا دون  �لأخالق، والأندل�سي 

. لكني اأ�ستبعُد اأن يطرح عن نف�سه هذا ال�سوؤال لأن نيت�سه مفكر 
667

الت�ساوؤل عن مربراته

م هذا الراأي. فعال، على حد الأندل�سي، جيل دولوز  عظيم ل يناق�ض، وجيل دولوز يدعيّ

العظيمة  الكت�س�ف�ت  اإحدى  »مُيثيّل  الرتكا�سي  النموذج  حتليل  اعتبار  يف  يرتدد  ل 

 .»
668

لل�سيكولوجيا النيت�سوية

الكت�سافات  من هذه  عييّنة  على  لالطالع  القارئ  ف  تلهيّ الأندل�سي  ي�ستبق  ولكي 

واله�سم  بالأكل  َمثيّلها  فقد  لذهنه  لتقريبها  لكن  اإليه.  بتقدميها  ي�سارع  فهو  العظمى، 

هذه  على  األومه  ل  واأنا  احلقد،  اإن�سان  �سماه  ب�سخ�ض  واأل�سقها  َجييّة، 
وال�رشَّ ط  والتغويّ

ال�سفاهة لأنه ا�ستقاها من نيت�سه، األومه فقط على تقبيّلها �سلبيا دون اعمال للعقل. يقول: 

هناك ارتباط بني الروح النتقامية وبني ذاكرة الأثر »ال�سبيهة بُعقدة “ال�سادييّة ال�رشجييّة 

ل  ه�سم  اأنها  على  الذاكرة  هذه  نيت�سه  ر  ُي�سويّ حيث  فرويد،  عند   »)sadique-anal(

ينتهي، ويعترب اإن�سان احلقد على اأنه اإن�سانا �رشجييّا. يقول نيت�سه: »اإن الروح الأملانية هي 

ل لإنهاء �سيء ]...[ كل الأفك�ر امل�سبقة تاأتي من الأمع�ء،  ع�رش ع�سم، اإنها ل تتو�سيّ

لقد �سبق اأن قلُت اإن املوؤخرة الثقيلة هي اخلطيئة احلقيقية �سد روح القد�س««. 

ال�سوقية؟  الألفاظ  وي�ستعمل هذه  النا�ض  من  َي�ْسَخر  الذي  ال�سخ�ض  هذا  من هو 

ر! وما املوؤخرة الكبرية  كيف ي�سمح لنف�سه باأن ي�رشد مثل هذه القاذورات؟ الأمعاء تُفكيّ

وما دخلها بالروح القد�ض؟ اإننا ل نقراأ مثل هذه اخلزعبالت، يف وقتنا احلايل، اإليّ عند 

ي  عني على فاي�سبوك. وَمن هو املفكر امللتزم اأو الفيل�سوف اجلديّ نني املتنطيّ بع�ض املدويّ

اأيدي  على  ل،  تتحويّ النيّفايات  هذه  لكن  تذكر؟  اأهمية  ُيعريهم  اأو  اإليهم  ُي�سغي  الذي 

النيت�سويني، اإىل ُدَرٍر فل�سفية وجواهر فكرية ثمينة، ويكفي اأن يقول نيت�سه اإن الأْمعاء 

رة الكبرية خُمطئة حتى ت�سبح هذه ال�سفا�سف َجواِمَع ِحَكٍم. هي وعاء تفكري، واإن املوؤخيّ

667- حممد اأندل�سي، نيت�سه و�سي��سة الفل�سفة، دار توبقال للن�رش، الدار البي�ساء 2006، �ض، 112.
668- ن. م، �ض، 112 113.
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يا وعميقا، نََتطليّع اإىل حتليل منطقي ر�سني، اإىل �رشد بارع لأفكار  نَْنَتظر فكرا فل�سفيا جديّ

الفال�سفة من خالل ن�سو�سهم ومناق�ستها بحذق وعناية، لكن ل جند، عند نيت�سه وعند 

ليه اإليّ ال�سعوذة والدمار. حبيّ احلقيقة، يجب اأن تن�سوه وتقتلعوه من عقولكم. فعال،  موؤويّ

اأحد اأكرب الأوهام التي �سعى نيت�سه اإىل تقوي�سها، يكتب الأندل�سي »هو وهم العتق�د يف 

«؛ واحلقيقة كُمطابقة بني املنظور واملعقول، م�ستحيلة بالن�سبة لنيت�سه، وال�ساهد 
احلقيقة669

ان باأن الفل�سفة ل تقول  الثاين املوؤييّد لذلك هو هايدغر، يعني اأن نيت�سه وهايدغر »معاً ُيقريّ

 ،»
670

احلقيقة، مبعنى اأنها ل تُخربنا ب�سكل مو�سوعي عن حالة الواقع والأ�سياء املوجودة

ل �ساهد ثالث ل يقل اأهمية عن هايدغر وهو الفيل�سوف الإيطايل جياين فاتيمو  ثم يتدخيّ

اإليها فل�سفة هيدغر«،  الذي يدعو اإىل اإعادة قراءة نيت�سه »يف �سوء النتائج التي انتهت 

، »من اأجل جت�وز امليت�فيزيق�«. وخ�سو�سا، وهذا الأهميّ

وكيف نتجاوز امليتافيزيقا؟ ما ال�سبيل اإىل التخليّ�ض من �سجنها؟ ِب�رَشبة �سحرية، 

حك�ية، كما  العامل احلق  رييّ  تُ�سَ يعني  بهتا،  العامل وترتكك م�سلول  اأمامك  تُخفي من 

يقول نيت�سه. لقد اأبهرْت هذه العملية ال�سحرية الأندل�سي وطفق ي�رشحها بكل ما اأوتي 

اأنه يحفر قربا عميقا للفكر والعقل والإح�سا�ض والفن  اإىل  ن  يتفطيّ اأن  من خطابة، دون 

اأمامك  من  ال�ساحر  يزيح  البداية  يف  الكون.  هذا  يف  جميل  هو  ما  وكل  والأخالق، 

بني  الق�ئمة  العالق�ت  اأ�سكال  خمتلف  يف  التفكري  ا�ستنفاد  »بعد  املح�سو�ض:  العامل 

العامل  اإىل  ينتقل   ،»
امللمو�سة671 التجربة احل�سية  لنا يف  ُيعَطى  الع�مل الظ�هري، كما 

وهي  للكون،  الأوىل  اللبنات  ت�سد  التي  والقوى  والكوانطا  الذرات  عامل  املعقول، 

لكن  ومفاعيلها،  طاقتها  وقا�ض  طبيعتها  وك�سف  وجودها  اأثبت  العلم  لكن  منظورة  ل 

ال�ساحر ياأبى اإليّ اأن يزيل من اأمامك هذا العامل الرائع، اأو ما اأ�سماه الأندل�سي »الع�مل 

«؛ والنتيجة، 
672

ما وراء عامل احل�ض العقل وُيوجد يف  بوا�سطة  نُدركه  الذي  احلقيقي 

خة وماحقة، وهي اأن »احلديث عن ع�مل احلقيقة وبالتايل عن احلق  موؤملة جدا، بل ُمدويّ

د وهم اأو حك�ية اأو خر�فة«.  جُمريّ

669- ن. م، �ض، 82.
670- ن. م، ن. ص.

671- ن. م، �ض، 82.
672- ن. م، ن. �ض.
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خة لأنه ل َمهرب لك، ول خيار اأمامك اإليّ اجلنون اأو النتح�ر. وكيف  اأقول ُمدويّ

ل ُتنيّ واأنت تالحظ اأن »َمع الع�مل احلق يزول الع�مل الظ�هر ... واأنه ل يوجد اأييّ متييز 

بني ال�سدق والكذب، اأو احلقيقة واخلط�أ«؟ هل مازال لك من اأمٍل يف اأن حتافظ على 

ر  �سالمة ملكاتك الفكرية اإن ُكنَت تعي�ض يف هذا الكهف املظلم؟ وهل مازال لك من ُمربيّ

ه �سار حك�ية«، واإن  واحد للحياة اإن �سمعَت ال�سيد اأندل�سي يقول لك اإن »الع�مَل كليّ

هذا العامل الوحيد الذي نحيا فيه »هو الذي �س�ر يف بنيته العميقة جدا عب�رة عن 

حك�ية«، واإن يف هذا العامل »ل يوجد اأ�س��س اأو معي�ر نه�ئي ُيتيّخذ كحقيقة نقي�س 

 .»
673

به غريه من الأ�سياء

األي�ض اإرهابا فكريا هذا؟ األي�ض ت�سجيعا على نبذ العقل والعلم واملنطق والأخالق؟ 

األ يرى ال�سيد اأندل�سي اأنه، عن طريق هذه التداعيات التي ا�ستعارها من نيت�سه، ميكنه 

؟ وباأي �سيء  اأين املفريّ اأن يربر عمل الإرهابي التفجريي، وُي�رشيّع لآكل حلوم الب�رش؟ 

معيار  اأي  حيازة  من  ُمنْعنا  واإن  واأوهام،  �رشديات  عن  عبارة  العامَل  كان  اإن  نحتمي 

مو�سوعي نقي�ض به حقيقة الأ�سياء؟

لن اأ�سطيّ اإن قلت اإننا، ح�سب هذا املنطق، نذهب يف »�ستيّني داهية«، ونهوي يف 

�سدمي ل قرار له، وهذه فعال هي الكلمة التي اختارها الأندل�سي لو�سف عاملنا: »الواقع 

اأي ما ُي�سمح ب�سياغته يف  ى لنا التفكري فيه،  «، وكل ما تبقيّ
بط�بعه ال�سدميي674 يتمييّز 

«. ويا �سعد من عا�ض ومات يف الوهم.
اأفكار وا�سحة »ل ميكن اأن يكون غري الوهم675

اأ�س�س  ولقد �سبق للفيل�سوف املغربي الآخر عبد ال�سالم بن عبد العايل يف كتابه 

ة  ذريّ ولو  ي�رشف  اأن  دون  دائما،  الآراء،  هذه  عن  عربيّ  اأن  املع��سر  الفل�سفي  الفكر 

هايدغر«،  »يرى  نيت�سه«،  »يرى  منوال:  على  من�سوج  كله  وِكتابُه  اإزاءها.  واحدة  نقٍد 

بها  اأطاح  التي  املعادية  والكيانات  ارتياح.  بكل  الآراء  هذه  يقبل  لكنه  فوكو«،  »يرى 

من  وجيز  وهذا جرد  والعقالنية.  واحلقيقة،  الواقعي،  العامل  دائما  واأتباعه هي  نيت�سه 

تُخفي  احلقيقة  اأن  نيت�سه  »يرى  الكربى:  الفل�سفية  واإجنازاته  النيت�سوية  احلكمة  حبيّات 

673- ن. م، ن. �ض.
674- ن. م، �ض، 83.
675- ن. م، ن. �ض.
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يتم  «؛ »الوجود هو دوما جمرد موؤ�رش خلداع جمازي 
676

باإظاهرها يف املجاز خداعها 

عربه خلق القيم وتوليدها«؛ »ما املعنى اإليّ بوؤرة تناحر اإرادات القوة«؛ »التدلي�ض لي�ض 

�سوى الف�ساء التفا�سلي الذي تت�سارع فيه التاأويالت والقراءات«؛ »الق�ساء على عامل 

احلقيقة عند نيت�سه معناه الق�ساء على عامل املظاهر، اأي الق�ساء على الختالف بينهما«؛ 

اجلينيالوجيا النيت�سوية اأقامت مفهوما جديدا عن الظاهر »ي�سميّ يف الوقت ذاته احلقيقة 

ر منطق الهوية«. واأخريا،  ب بينها، فيُفجيّ واخلطاأ، الواقع والوهم، ي�سم الأ�سداد ويقريّ

بعد التفجري ل ميكن اأن يغيب القناع، ومن بعده قناع، ومن حتته قناع ومن فوقه قناع، 

وهكذا دواليك حتى يرث اهلل الأر�ض ومن عليها: »كليّ �سيء قن�ع، وكل قن�ع، عندما 

اإليّ حركة هذه  ال�سريورة  الوجود، ولي�ست  اآخر. ولي�ض  قن�ع  ُيك�سف، ينك�سف عن 

.»
677

الأقنعة والتاأويالت

النهاية  يف  احلقيقة  عامل  »ُي�سبح  اأن  يعني  نيت�سه،  عند  امليتافيزيقا«،  »جُماوزة 

 .»
678

حكاية«، اأي �سيئا خمتلقا خرافيا »�سيئا ُيروى، ول يوجد اإليّ يف ال�رشد وبه

وال�سيء  واملتميزة،  الوا�سحة  ديكارت  اأفكار  لالأندل�سي:  بالن�سبة  ال�ساأن  وكذلك 

وللثنائيات  احلقيقة  لإرادة  �سجينة  ظليّت   ... »بك�مله�  وامليتافيزيقا  الكانطي،  ذاته  يف 

امليت�فيزيقية«، ومل يتخليّ�ض العامل من اأغاللها اإليّ مبجيء نيت�سه الذي قلب الطاولة على 

روؤو�ض الفال�سفة، و�سحق امليتافيزيقا نهائيا، كما يكتب الأندل�سي: »هذا القلب للموقف 

.»
679

امليتافيزيقي هو ما �سيُحققه نيت�سه عرب اخ�ساعه تاريخ امليتافيزيقا للقراءة القيمية

)ذ�آذ�آ( 

امليت�فيزيق�،  يتج�وز  مل  نيت�سه  ب�أن  الع�يل  عبد  وبن  الأندل�سي  ر  اأذكيّ اأن  اأريد 

الداعي  الليربايل  الفكر  انتقد  وقد  جت�وزه�،  اأراد  من  كل  يع�ر�س  ك�ن  بل 

 der( الفرن�سية  والثورة  التنوير  تع�ليم  يف  جذورا  »له  لأن  والدميقراطية  لل�سلم 

لجرم�ييّة  فل�سفة  يف  اأي   ،)französischen Aufklärung und Revolution

676- عبد ال�سالم بن عبد العايل، اأ�س�س الفكر الفل�سفي املع��سر، دار توبقال للن�رش، الدار البي�ساء 2000، الطبعة 
الثانية، �ض، 131.

677- ن. م، ن. �ض.

678- ن. م، ن. �ض.

679- حممد اأندل�سي، نيت�سه و�سي��سة الفل�سفة، م. �ض، �ض، 83.
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ة  �سطحييّ اأ�سال،   )romanisch( ة  روم�نييّ بل  الإطالق،  على   )ungermanischen(

 ].»
680)unmetaphysischen( �ومن�ه�سة للميت�فيزيق

ويف مولد الرتاجيدي�، لتربير كيفييّة ت�سالح اأبلون وديونيزو�ض، مل يجد اأمامه من 

 durch( ميت�فيزيقية  معجزة  »بوا�سطة  وامليتافيزيقا:  املعجزة  عن�رش  اإدخال  اإليّ  حليّ 

einen metaphysischen Wunderakt( لالإرادة الهلن�ستية، برزا متزاوجني الواحد مع 

الآخر، ويف هذا التزاوج َوليّدا اأخريا العمل الفني، الذي هو يف نف�ض الوقت ديونيزي 

 .»
681

واأبولوين، اأي الرتاجيديا اليونانييّة

�ض امليتافيزيقا مبعناها البدائي  م اأييّ عامل بل اإنه كريّ اإذن، مو�سوعييّا، نيت�سه مل يحطيّ

الديني، اأي عامل الأرواح وال�سياطني، وداَفع عن م�رشوعيتها، يف هذا الن�ض ال�رشيح 

 Metaphysische( ”من اإن�س�ين مفرط يف اإن�س�نيته، يف فقرة بعنوان “عامل ميتافيزيقي

لوجوده  املُطلق  الحتمال  ميتافيزيقي؛  عامل  هناك  يكون  قد  اأنه  »�سحيح   :)Welt

اإن مل نتحقق من هذا العامل امليتافيزيقي، وكان واهيا  «، وحتى 
اجلدال682 م� يقبل  قليّ

نيت�سه  يقول  هكذا  بالتايل،  علينا  ويجب  باقية،  امكانييّته  فاإن  العنكبوت،  خيوط  مثل 

لهذه  ة  العنكبوتييّ اخليوط  على  بالأحرى  واحلي�ة  واخلال�س  ال�سع�دة  ق  ُنعليّ »اأن 

 .»
الإمك�نية683

النيّقديني  بعده  ومن  كونك�سبريغ”،  “عنكبوت  كانط  يني”،  “ال�سيّ كانط،  لكن   

العامل  ال�سيء عن هذا  نف�ض  قالوا  ال�سيء؟ فعال،  نف�ض  يقولوا  اأمل  والنقديني اجلدد، 

امليتافيزيقي ولكن مل َيُدْر بخلدهم يوما ما اأن يقتلوا العامل الواقعي واأن ي�ستحدثوا عامل 

اأوهام. اأقول مع بالري�ض )Pallarès(، اإن العامل احلقيقي لنيت�سه، ُي�سبه اإىل حديّ بَعيد 

تلك الُق�سور من ورق التي ي�َستْمتع الأطفال ببنائها، لكي ي�ستمتعوا جمددا بتدمريها 

.
684

بالنيّفخ عليها

680- نيت�سه، الدولة اليون�نية، �سمن خم�س مقدم�ت، الأعمال الكاملة، ج. 1، �ض، 773.

681- نيت�سه، مولد الرتاجيدي�، �سمن، الأعمال الكاملة 1، § 1، �ض، 25 26.
682- نيت�سه، اإن�ساين مفرط يف اإن�سانيته، ج. 1، ترجمة الناجي، اإفريقيا ال�رشق، الدار البي�ساء 2001، § 9، ص، 21.

683- ن. م، ن. �ض.
684- «Le monde vrai de Nietzsche ressemble beaucoup à ces châteaux de cartes que les enfants 

s’amusent à édifier, pour se donner le plaisir de les détruire en soufflant dessus ».
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لكنني ل اأريد اأن اأ�سكت عن �سيئني يف كتاب ال�سيد الأندل�سي، واأراهما يف منتهى 

اخلطورة. الأول هو هجومه على الدميقراطية ومبداأ امل�ساواة بني الرجل واملراأة، وحق 

ى تطبيق  ية. قال اإن على ال�سعيد ال�سيا�سي اأديّ ال�سخ�ض يف اختيار حياته اجلن�سية بُحريّ

الدميقراطية مبعناها الكمي اإىل اأن اأ�سبحت »اإيديولوجيا للقطيع، واأداة لهيمنة ال�سعفاء 

 .»
685

على الأقوياء

واأنا اأت�ساءل متى كانت الدميقراطية اإيديولوجيا للقطيع؟ وكيف يكون لنظاٍم برملاين 

تداويل، ُجعل خ�سي�سا للحريات والعدالة وامل�ساواة بني املواطنني، اأن ي�سبح اأداة يف 

اأيدي ال�سعفاء لقهر الأقوياء؟ ثم، ما هو بال�سبط اعرتا�ض الأندل�سي �سد ال�سعفاء؟ 

اإن نيت�سه واأتباعه لهم دميقراطية مغايرة، غريبة عنا ول توافق تعاريف القوامي�ض املجمع 

اأندل�سي م�سوؤولية خطرية جدا، لأنها ت�سعى، على حد  لها ال�سيد  عليها، دميقراطية حميّ

 .»
686

قوله، »اإىل تهمي�ض مطالب الأقليات واإق�ساء النخبة وكبت العبقرية والختالف

لكن موا�سفات هذا النظام هي كل �سيء اإليّ الدميقراطية، اإنها الديكتاتورية ال�رش�سة، 

اإنها نظام حكم الإخوان امل�سلمني الذين ا�سطهدوا الأقليات امل�سيحية واأق�سوا النخبة 

املثقفة العلمانية، و�سارعوا لتنفيذ ما اأملته عليهم اإ�رشائيل: تق�سيم بلدانهم اإىل دويالت 

طائفية، وحرقها بالكامل.

اأفكاره وتقبيّلتها  اإذا ان�سقَت وراء  هذه هي ال�رشيبة التي يجب اأن تدفعها لنيت�سه 

دون نقا�ض. ول تقليّ عنها خطورة ا�ستتباعات تطبيق امل�ساواة بني املواطنني يف النظام 

ال�سيد  �سد  تُرفَع  اأن  ميكن  الآن،  �ساأذكرها  التي  الكلمات  اأ�سا�ض  على  الدميقراطي. 

حقوق  ومناه�سة  للمراأة  العداء  بتهمة  يحاكم  واأن  وقذف،  ثلب  ق�سية  اأندل�سي 

اجلن�سمثلييّني والتحري�ض عليهم وا�سطهادهم، واأن تُنزع عنه �سفة فيل�سوف، وهكذا، 

م حياته الفكرية بالكامل. وهذا كالمه واحكموا اأنتم باأنف�سكم: »على  ب�سبب نيت�سه، يحطيّ

ى تطبيق امل�ساواة اإىل اإلغاء الفوارق اجلن�سية بني الرجل واملراأة،  امل�ستوى الجتماعي، اأديّ

ها بالرجل، وينزع الرجل بدوره  حيث تَنَزع املراأة اإىل التخليّي عن �ِسماتها الأنثوييّة تَ�سبُّ

ِهَج�نٍة، ومن  التم�هي مع املراأة؛ والنتيجة هي ما ن�ساهده حاليا يف الغرب من  اإىل 

685- اأندل�سي، نيت�سه و�سي��سة الفل�سفة، ن. م، �ض، 194.
686- ن. م، ن. �ض.
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امل�ساواة  ُفهمت  هكذا  الع�سق.  ملجال   )l’homosexualité( املثلية  اجلن�سية  اكت�ساح 

 .»
ر للخ�سو�سي�ت اجلن�سية687 كَتنكيّ

تني:  بهذا الكالم الالم�سوؤول فاإن الأندل�سي ُيقيم على نف�سه احلجة وي�سبح ُمدانا مريّ

اجلن�سمثليني  لأن  الأخطر،  وهي  الثانية،  للمراأة؛  عدائه  يف  نيت�سه  جارى  لأنه  الأوىل 

موجودون بكرثة يف العامل العربي ولي�ض يف الغرب وحده، وبالتايل فاإن اتهامه لهوؤلء 

النا�ض، ُيف�سي اإىل تربير ما تفعله داع�ض بهم ح�سب اأحكام ال�رشيعة، وقتلهم �رشيّ قتلة: 

الرقة واملو�سل،  بال�سوت وال�سورة يف  الفظاعات  راأينا هذه  َرْميهم من �ساهق. وقد 

فيل�سوفنا.  ُيدينها  مثلما  ُيديُنونها  من  اأيدي  اإليه على  �سوا  تعريّ الذي  التنكيل  و�ساهدنا 

من  موقفه  يف  التفكري  وُيعيد  نف�سه،  ُيراجع  اأن  اأندل�سي  حممد  ال�سيد  من  اأطلب  اأنا 

وبالفل�سفة  به  ي�رشيّ  لأنه  اجلن�سمثلييّني  على  قاله  ما  يتمليّ�ض  واأن  اجلن�سية  اخل�سو�سيات 

.
688

على حد �سواء

، فنحن جُنابهه ب�رشيح اأقوال نيت�سه نف�سه، ونُِريه ال�سفحات التي  واإذا َعانََد واأ�رَشيّ

البيدوفيليا، يف فقرة مربكة جدا من  د فيها اجلن�سمثلية ولي�ض اجلن�سمثلية فقط بل  جميّ

 ،)Eine Cultur der Männer( »اإن�س�نيته بعنوان »ح�سارة رجولية اإن�س�ين مفرط يف 

ث فيها عن عادات احل�سارة الغريقية يف ع�رشها الكال�سيكي. وكما هو  حيث يتحديّ

معلوم وموؤكد فاإن هذه احل�سارة بالن�سبة اإليه هي النموذج الأعلى الذي ينبغي القتداء 

اأما يف احلياة  اإليّ لالإجناب،  البيت ول ت�سلح  املراأة يف هذه احل�سارة م�سجونة يف  به. 

687- ن. م، ن. �ض.
688- من بني الغرائب التي اطلعُت عليها يف هذا الكتاب هو ال�ست�سهاد بطه عبد الرحمان، وهذا »الفيل�سوف«، هو 
اإرهابيني  اإىل  ال�سباب  حتويل  يف  �ساهما  كالهما  املرزوقي،  يعرب  اأبو  التون�سي  الإرهابي  من  املغربية  الن�سخة 

وار�سالهم اإىل �سوريا لكي ُيطحنوا حتت حذاء اجلي�ض العربي ال�سوري. ال�سيد اأندل�سي لكي يف�رش كيفية غياب 

الهوية والثبوت واملاهيات اأعطى مثال على ذلك وهو العقل، الذي ل ُيعرف له اأ�سل ول اأ�سا�ض، فقال »هذا �ساأن 

ا نُن�سئه حوله  العقل، فهو ل ميكن القب�ض على حقيقته املو�سوعية، اأو متثيّل بنيته الأولية، لأن العقل ل ينف�سل عميّ

من املفاهيم والنماذج التف�سريية التي هي مقاربات خمتلفة له«. مل يكتف بهذا بل اإنه اأدمج واحدة من حذلقات طه 

عبد الرحمان املختلة القبيحة: »فيما يتعلق بالعقل، فماهيته ل تنف�سل عن تاريخ مفهومه، بكل تراكماته وحتولته، 

اأدجمها يف ن�سه هي خا�سية من خا�سيات هذا  التي  تكوثر  فاإن كلمة  تكوثره وغناه«. وكما هو معلوم  وبكليّ 

الفيل�سوف الإرهابي، مثل كلمة »يتزبيّب« التي اخت�ض بها زميله يف الرهاب اأبو يعرب املرزوقي. واأنا ما كنُت 

اأنتظر اأن اأرى هذه الكلمة يف كتاب فل�سفة خم�س�ض لنيت�سه، وقد انتابني التعجب من اأن الأندل�سي ي�ست�سهد 

براأي طه عبد الرحمان وي�ستقي منه هذا »املفهوم« بكل امتنان: »يرى طه عبد الرحمان اأن لفظ التكوثر هو خا�سية 

للعقل، مبا هو فعل عقلي، لأنه ل يتكوثر اإليّ العقل؛ واملق�سود بذلك ...الخ«. طه عبد الرحمان اأ�سبح حجة، هذه 

عالمات ال�ساعة. 
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 erotische( سون باإقامة عالقات جن�سية، اإيروتيكية� اليومية فاإن الرجال )Männer( ُيعويّ

الوحيد  ال�رشط  املراهقني )Jünglingen(، وهذه هي  اأو  Beziehung(، مع الأحداث 

وال�رشوري يف كل تربية رجولية. الإ�سادة بهذه العالقة وا�سح ول مراء فيه، ثم ي�سيف: 

»كل ما كان هناك من مثالية القوة يف الطبع الغريقي متيّ نقله اإىل هذه العالقات، وقد 

 ،)liebevoll( واملحبة  العناية  من  واخلام�ض  ال�ساد�ض  القرنني  �سباب  به  ُحظي  ما  كان 

“حني يحب  قا للقولة اجلميلة لهولدرلن:  وفائق الحرتام ل�ساحلهم ل نظري له، ُم�سديّ

.»
الن�سان املائت فهو ُيعطي اأف�سل ما عنده”689

 رمبا ب�سبب 
690

وكاأن نيت�سه ي�سف لنا واحدة من بلدان اخلليج التي يكرث فيها اللواط

عة” الذين يراقبون حتركات  الف�سل املَقيت بني اجلن�سني ومنع الختالط من طرف “املُطويّ

ال�سبان والبنات بالهراوات. اإذا كان الإيرو�ض احلقيقي ل مُياَر�ض اإليّ بني الذكور، اأو بني 

الرجال والأطفال، مل َيبق للمراأة اإذن اأييّ قيمة تذكر يف املجتمع. هذا يكتبه نيت�سه حرفيا، 

ل ليُدينه، بل ليُثني عليه لأن عامله املثايل، كما قلت، هو عامل اليونان الكال�سيكي: »كليّما 

قيم وزن كبري لهذه العالقات ]الذكورية[، كلما انخف�ست خمالطة الرجال للن�ساء«، 
ُ
اأ

وهذا ما يحدث فعال يف دول اخلليج، وبالتايل مل يبق من معنى لعالقة الرجل واملراأة اإليّ 

»التنا�سل “اإجناب الأطفال )Kindererzeugung(” واملتعة )Wollust(، ول ُيراعى اأي 

�سيء اآخر، ول توجد عالقة روحية، ول حتى حمبة حقيقية ]...[ اإن الن�ساء مل يكن 

لهنيّ من واجب )keine Aufgabe( غري اإجناب اأج�ساد جميلة وقوية ي�ستمر من خاللها 

.»
691

طبع الأب �ساملا قدر الإمكان ...

)ر�آر( 

ميكنن� اأن ُنع�ِين ب�مللمو�س �سحة قولة توم��س م�ن التي مف�ده� اأن »كليّ َمن 

 .»
692

ال�سياع ماآله  به،  ويوؤمن  حرفي�  ي�أخذه  من  وكل  اجلد،  حَممل  نيت�سه  يحمل 

اهلل،  �سيف  فوزية  تون�سية،  فيل�سوفة  ت�سريح  اإىل  �س�ألتجئ  ذلك  على  وللربهنة 

689- نيت�سه، اإن�س�ين مفرط يف اإن�س�نيته، ج. 1، § 259، �ض، 144. )مع حتوير ب�سيط(.
ية. 690- طبعا اأنا ل اأدين، لكل امرئ احلق يف مار�سة حياته اجلن�سية بحريّ

691- ن. م، �ض، 145.
692- Th. MANN, Nietzsches Philosophie im Lichte unserer Erfahrung (1947), in ID., Das essayistische 

Werk, Fischer, Frankfurt a. M. 1968, vol. II, p. 46.
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مبن��سبة تقدمي كت�به� “كلم�ت نيت�سه الأ�س��سية”، يف فيديو موجود على موقع 

لفي.[  موؤمنون بال حدود ال�سيّ

الذي  املفزع  امل�سهد  اأمام  ينطفئ  يكاد  والأندل�سي  وال�سيخ  امل�سكيني  قاله  ما  اإن 

�ساأختم به هذه الفقرة. املكان: تون�ض العا�سمة؛ الزمان: 7 نوفمرب 2015؛ املوقع: دار 

يف  “نحن  قولة  �ساحب  احلمامي،  نادر  اأ�ساتذة:  ثالثة  ة  املن�سيّ على  العليا؛  املعليّمني 

متاعنا  الأ�ساطري  يلنا  خليّ الأ�سطورة.  نزع  اإىل  حاجة  يف  ل�سنا  الأ�سطورة،  اإىل  حاجة 

بن  حممد  الدكتور  الأ�ستاذ  ِبَجانبه  693”؛ 
نحبيّها( اأ�ساطرينا. نحن  لنا  نحبيّوهم )اترك 

عند  �سابقة  طالبة  اهلل،  �سيف  وفوزية  العليا،  املعلمني  بدار  الفل�سفة  اأ�ستاذ  �سا�سي، 

املو�سوع:  فل�سفة؛  اأ�ستاذة  بدورها  هي  و  امل�سكيني،  وفتحي  �سا�سي  بن  الأ�ستاذين 

�سمن  الأ�سا�سية  نيت�سه  “كلمات  بعنوان  اهلل  �سيف  الدكتورة  كتاب  ومناق�سة  تقدمي 

لالأ�ستاذ احلمامي، قال فيها من �سمن ما قاله  عامة  مقدمة  بعد   .”694
القراءة الهيدغرية

اأي  قيمة،  باعتباره  الإن�سان  هو  واحد  ب�سيء  “توؤمن  حدود  بال  موؤمنون  موؤ�س�سة  اإن 

الإن�سان القيمة، ول قيمة لالإن�سان بدون تفكري، الخ”. بعد ذلك اأخذ الكلمة الأ�ستاذ 

ل جدا و�ساق لكتاب فوزية؛ اإثر ذلك اأخذت  حممد بن �سا�سي وقام بعر�ض ُم�سِن مطويّ

نيت�سه يدعو  اأن  الرائجة من  التهمة  م وجهة نظرها، ولكي ترد على  الكلمة، لكي تقديّ

للعن�رشية واحلرب، فالتجاأت اإىل هايدغر. 

اإىل  نظرت  التي  الأيديولوجية  القراءات  ا�ستبعاد  على  هايدغر  تركيز  اإن  قالت: 

�ض على انت�سار مبداأ الأقوى ومبداأ ال�رشاع،  كلمة “اإرادة القتدار” من جهة كونها حتريّ

اأنيّ مقولة الن�سان الأعلى  اإىل  البيولوجية التي نظرت  التف�سريات  ا�ستنادا كذلك اإىل 

اإىل  نيت�سه  اأرَجَع  اأ�سال،  هو  يبييّنه  الذي  الهايدغريي  الفهم  وال�رشاع.  للعنف  تُ�رشيّع 

فهو  البق�ء  اأجل  من  ال�سراع  اأهمية  على  يوؤكد  عندما  نيت�سه  لأن  ال�سحيح.  امل�سار 

الناظم،  اجل�سد  متر عرب  احلياة  ل�رشورة جعل  ي�رشيّع  هو  للحرب،  ول  للحي�ة  ي�رشيّع 

وهكذا ت�سبح اإرادة القتدار مقروءة من جهة اجل�سد، من جهة ما هو اخليط الناظم، من 

جهة ما هو فيزيولوجية قائمة على تبنيّي املعنى واإنتاجه. 

الإميان  لندوة:  الثانية  اجلل�سة  »نقا�ض  بعنوان:  حدود،  بال  موؤمنون  موقع  يف  احلمامي،  نادر  مداخلة  فيديو  انظر   -693
والعقل: الإ�سكالت الفل�سفية الالهوتية الراهنة حول الدين«. نُ�رش يف 24 اأبريل 2016.

كلمة  دار  الأمان  دار  �سفاف  من�سورات  الهيدغرية،  القراءة  من  الأ�س��سية  نيت�سه  كلم�ت  اهلل،  �سيف  694- فوزية 
من�سورات الختالف، بريوت الرباط اجلزائر 2015.
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لكن هذه العموميات هي ل �سيء اأمام ما �ستقوله الآن )الدقيقة 1:58.38(: “عندما 

اإن�س�ف  منع املر�سى وال�سعف�ء من التن��سل والتك�ثر ففي ذلك  يقريّ نيت�سه ب�رشورة 

للحي�ة ولي�س اإن�س�ف للحرب”. وهنا امتع�َض اجلال�سون، متلملوا وهم�سوا؛ الأ�ستاذ 

ه من �سدة الأمل، لكن النيت�سوـ  َطاأ راأ�سه، تاأويّ
ْ
امي َطاأ با وُغْبنا؛ احلميّ بن �سا�سي رفَع يديه تعجيّ

هايدغرية �سيف اهلل وا�سلت م�سارها دون اأن تعباأ باأحد، ل بامل�ستمعني ول بالأ�ساتذة: 

»لأن نيت�سه يدافع عن منطق احلي�ة. هذا ما يربره نيت�سه، ولعله اأخط�أ«. تريد اأن تقول 

اإن نيت�سه يدافع عن منطق احلياة بالق�ساء على املر�سى والفا�سلني، ولعله اأخطاأ. 

تن��سل  �سد  �سخ�سي�  »اأن�  العبارة:  ب�رشيح  قالت  لأنها  تخطئ،  مل  هي  لكنها 

اأت وهمهمت،  الكوارث الطبيعية لأنه� اأ�سبحت«، ماذا اأ�سبحت؟ مل تد الكلمة؛ تلكيّ

ورمب� احلل   ، جند له� حاليّ كوارث ل  اأ�سبحت يعني، يعني، يعني،  “لأنها  ثم قالت: 

عيناه، جاءته  امي جحظت  احلميّ فاإن  وهنا  القول بذلك”.  النيت�سوي ك�ن �س�ئب� يف 

ة وْقع هذه الكلمات الإجرامية الالاإن�سانية التي مل ي�سمعها  نوبة �سحك ه�ستريية من �سديّ

ال�سماء  اإىل  يف حياته. والأ�ستاذ بن �سا�سي، من مكانه، يتغنبيّ ويرفع يديه كاأمنا يبتهل 

لعله  وال�ستغراب؛  الأمل  �سدة  من  وجهه  على  اليمنى  بيده  يه�ضيّ  ثم  العفو،  ويطلب 

للحكمة،  حُمبيّة  يَبة  جَنِ طالبة  ُيربيّي  اأن  وبدل  التعليمي،  م�سعاه  يف  ف�سل  اأنه  اإىل  ن  تفطيّ

اأخرج دراكول يف �سورة اإن�سان. 

هز عليهم بال�رشبة القا�سية،  خهم وُتْ لكنها مل تتوقيّف، بل كاأنها عازمة على اأن تُدويّ

قالت، بكل اأريحييّة: “اأخالق ال�سفقة والرحمة، يف معنى م�، حتيلن� اإىل م�آ�سي اأكرب، 

ه� م�ستقبال”.  ل ميكن حليّ

يف اإىل قولة توما�ض مان، وعلى �سوء هذه الكلمات الأخرية، اأنيّ َمن ُيجاري  اأنا اأ�سِ

ة من  نيت�سه، ومن يتبنيّى اأفكاره ويحملها حممل اجلديّ ماآله اجلنون اأو الإجرام، لي�ض ثميّ

ل اإىل جُمرم  ا اأن يفقد عقله متاما وي�ساب باله�سترييا، اأو يتحويّ خيار ثالث: النيت�سوي اإميّ

اح، اإىل دراكول يف �سورة اإن�سان.  �سفيّ

والفا�سلني،  واملعاقني  املر�سى  ت�سفية  من  مُتَانع  ل  التي  ال�سيدة،  هذه  مع  لكن 

منطقة  يف  ودخلنا  ا/اأو”  الـ“اإميّ منطق  تاوزنا  اأننا  يبدو  جهــارا،  بذلك  وت�رشيّح 

نيت�سه  بن�سائح  حرفيا  تَْعمل  وكاأنها  الوقت.  نف�ض  يف  والإجرام  اجلنون  الـ“و/و»: 

الفراط  بني  الو�سط  الطريق  يبتعدوا عن  اأن  على  اءه  قريّ نف�سه  فيها هو  ع  ُي�سجيّ الذي 
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والتفريط، ويختاروا الت�سعيد واملبالغة يف َق�ْسوتهم، واأن َيُكونوا اإرهابيني، ُجُلوُدهم 

 eine« ة  حربييّ )نف�س�  �سر�سة  نف�س�  تقت�سي  تفكريي  طريقة  »اإن  بهائم:  جلود 

�سلب�  ِجْلًدا   ،)ein Wehethun-Wollen( التعذيب  اإرادة   ،)”kriegerische Seele

 .»
695)eine harte Haut(

)ر�آز(

�ر املو�سة   ل اأدري هل هو من ب�ب ال�ست�سالم القهري اأم بدافع الن�سي�ق وراء تييّ

اجل�رف، يتغ��سى العديد من املفكرين عن حقيقة اأن نيت�سه يقودهم اإىل اله�وية، 

واأنه ل ميكن اأن يكون قدوة حتى يف ميدان املع�مالت ال�سخ�سية. فهو َي�سخر منهم 

هو  م�  كليّ  العمق  يف  وي�سرب  واأح��سي�سهم،  بعقولهم  وي�ستهني  ال�سخرية  اأ�سد 

اإن�س�ين فيهم. األي�س من ب�ب الإه�نة والحتق�ر اأن يزعم ب�أنه هو الفيل�سوف الأوحد 

بب�سي�س من  م عليهم  �سيتكريّ اأنه  لالإن�س�نية؟  الذي �سي�سطلع بخلق قيم جديدة 

علمه الغزير لكي ينقذهم من قرون عديدة من النحط�ط؟[ 

اأن ياأتيك �سخ�ض ويقول لك، بكل اقتناع وجزم، اإنه �سياأخذ مكان الإله املييّت لكي 

�ض بها الأخالق القدمية، األ يثري فيك ال�سك يف مدى �سالمة  يبتدع اأخالقا جديدة، ُيعويّ

اإنها  امل�سيح«؛  »عدويّ  كتاب  بها  ر  �سديّ التي  املهيبة  الفقرة  اإىل  انظر  ؟ 
696

العقلية مداركه 

العبارات الأكرث غُرورا و�سالفة التي ل ميكن اأن نعرث على مثيلها يف اأييّ موؤلف فل�سفي. 

اأحد منهم  القليلني )den Wenigsten(. ولعليّ ل  اإىل  �ض  الكتاب خُم�سيّ يقول: »هذا 

قد ُوِلد بعد. ورمبا �سيكونون اأولئك الذين �سيفهمون كتابي زر�د�شت. كيف اأملك اأن 

اأخلط نف�سي مع اأولئك الذين تنمو لهم الآذان اليوم ]اإ�سارة اإىل احلمري[؟! اإليّ ما بعد 

.»
697

ني. ثمة من ياأت اإىل العامل بعد املمات الغد وحده هو الذي يخ�سيّ

قارنوا بني ما كتَبه اأمري الفال�سفة، اأعظم عقل فل�سفي على مدى التاريخ، يف خامتة 

كتابه “دح�ض ال�سف�سطة”، عن اإجنازه اجلديد يف علم املنطق، وكيف يطلب من القارئ، 

695- نيت�سه، العلم املرح، § 32، �ض، 74.
696- R. HAYMAN, Nietzsche, Phoenix, London 1997, trad. P. Celotti, Sansoni, Milano 1998, p. 60.

697- ف. نيت�سه، عدويّ امل�سيح، الأعمال الكاملة، ج. 6، �ض، 167. انظر اي�سا الرتجمة العربية: نيت�سه، عدويّ امل�سيح، 
حرفيا  اأتقييّد  )مل   .21 �ض،   ،2004 �سوريا  الالذقية  والتوزيع،  للن�رش  احلوار  دار  ديب،  ميخائيل  جورج  ترجمة 

بالرتجمة، فهي خمتليّة واأحيانا خاطئة على طول اخلط(. 
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مبنتهى التوا�سع، اأن يكون من�سفا يف حكمه. اإن هذه الكلمات الرائعة التي اختتم بها 

اأر�سطو كتابه متثل در�سا منوذجيا ل ُين�سى لكل ُمتعجرف اأفيّاك مثل نيت�سه. بعد اأن خليّ�ض 

ا �سناعتنا هذه فلم يكن منها �سيء م�ستخرجا من قبل اأو �سيء غري  عمله قال اأر�سطو: »اأميّ

م�ستخرج، بل مل يكن منها �سيء موجودا البتيّة ... وحتى يف ميدان احلجاج اخلطابي 

فاإن الأ�سياء التي قيلت ب�ساأنه كثرية وقدمية، ولكن بخ�سو�ض القيا�ض الربهاين مل يكن 

ونَِكديّ  كثريا،  وقتا  اأنف�سنا  نُتعب  اأن  قبل  َيعر�سونه  �سيء  الطالق  على  القدماء  لدى 

يف البحث املتوا�سل. وبعد الأخذ بعني العتبار لهذه املعطيات، اإن اعتربمت اأن بحثنا 

هذا، باملقارنة مع البحوث الأخرى التي تراكمت بتعاقب الناظرين فيها، قد ا�ستوفى 

ا وقع يف بحثنا  الغر�ض، فما عليكم، اأنتم الذين ا�ستمعتم اإىل در�سي اإليّ اأن ت�سفحوا عميّ

 .»
698

من تق�سري، واأن تُبدوا امتنانا ملا اكت�سفناه

اأر�سطو له كامل احلق يف اأن يطلب من م�ستمعيه تقدير جهوده و�سكره  واإْن كان 

اأن يطلب من قارئه  على اكت�سافاته املنطقية غري امل�سبوقة، فاإن نيت�سه لي�ض له احلق يف 

ر عمله بكلمات اأبيّهة دون اأن ُيرينا نوعييّة  اأييّ �سيء، لأنه مل يكت�سف اأي �سيء، واإمنا �سديّ

ب�ساعته. واأنا ل اأدري كيف ميكن ل�سخ�ض اأن ُيتابع قراءة كتاٍب َيعمد فيه �ساحبه، منذ 

اأييّة م�سداقية ل�سخ�ض يطلب من قارئه،  اجلملة الأوىل، للرتفيّع عليه واإهانته و�سحقه. 

النا�ض  على  يرتفيّع  واأن  اأخالقية  ل  بخ�سال  يتحلى  اأن  التحقري،  من  الوابل  هذا  بعد 

ويحتقرهم؟ لكي يتميّ فهم اأفكاره على اأح�سن وجه، يقول اإنيّ على املرء اأن يكون �سارما 

ييّتي واندفاعي يجب عليه  ن من احتمال »جديّ يف اأمور الروح حتيّى اخل�سونة؛ لكي يتمكيّ

البائ�سة  النمائم  الأ�سفل  من  ويرى  ال�ساهقة  اجلبال  قمم  ت�سليّق  على  �سا  ُمتمريّ يكون  اأن 

بال�سجاعة  يتحليّى  اأن  ]...[؛  ُمبال،  ُي�سبح ل  اأن  ال�سعوب ...  واأنانييّة  ال�سيا�سة  حول 

جديدة  اآذان  ال�سبعة.  دات  التوحيّ تربة  الدهاليز.  يف  للتيه  ال�ستعداد  املحظور؛  تاه 

ملو�سيقى جديدة... عيون جديدة ترى ما هو اأبعد. �سمري جديد حلقائق ما زالت حتى 

ائي، قرائي املُ�سَطفون: اأية اأهمية لالآخرين؟ـ  الآن بكماء... ح�سنا. هوؤلء فقط هم قريّ

الب�رشية   )der Rest ist bloss die Menschheit( الب�رشية قاطبة الآخرون هم حَم�ض 

 .»
699

)durch Verachtung( ة، بِرفعة النف�ض ب�لحتق�ر ق عليها بالقويّ يجب التفويّ

698- ARISTOTELE, Confutazioni sofistiche, BUR, Milano 1995, p. 259. (183 b 35- 184 b 8)
699- نيت�سه، الأعمال الكاملة. 6، م. �ض، �ض، 167 168.
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بول  �سديقه  اإىل  ر�سالة  يف  اأعلنه  ما  الألف  الدرجة  اإىل  د  عيّ ُم�سَ احتقار  وعنوان 

تاريخ  فاإن  جييّدا،  وُيفهم  ُيقراأ  حاملا  كتاب  اعداد  ب�سدد  اأنه  من   )Deussen( ديو�سن 

 die Geschichte der Menschheit in zwei Hälften( الإن�سانية �سينق�سم اإىل �سطرين

�ض يف ثالث كلمات )in drei Worten(: »َقلب كل القيم«.  gespaltet(، ومعناه يتلخيّ

مع  حدث  كما  البالء،  من  جارف  طوفان  �سينطلق  ب�سببها  لكن  خفيفة  كلمات  ثالث 

بوهم  ن�سيّ حينما  الإ�سالميني  مع  ح�سل  وكما  بال�سلطة،  م�سكا  حينما  وهتلر  مو�سليني 

اأكرث  هناك حرية يف  تكون  »لن  كالآتي:  الكلمات  ا�ستتباعات هذه  فعال،  احلكم.  يف 

احلالت التي كانت فيها �سائدة اإىل الآن: ملكة الت�سامح �سيُ�سييّق منها عن طريق قرارات 

ولذكر  م�سيحيا  املرء  يكون  اأن  الطبع.  ووهن يف  ُجنب  د  اإىل جمريّ للعادة  خارقة  قيمية 

ا�ستتباع واحد �سي�سبح اأمرا غري لئق. ومعظم هذا الَقْلب الراديكايل الذي مل ت�سهد له 

 .»
700

الإن�سانية نظريا بداأ بالفعل يعتمل يف داخلي

املعروفة:  اأطروحاته  فيه  اأعاد  امل�سيح” والذي  “عدويّ  كتابه  منت�سف  كان يف  بينما 

يف  البطولية  من  بفائ�ض  يعلن  عبيد،  كديانة  امل�سيحية  النحطاط،  العمياء،  القوة 

بعد  يدركهما  ما مل  وال�سفافية  الطاقة  »له من  الكتاب  اإن هذا  اأوفرباك  ل�سديقه  ر�سالة 

وا�سح  َقطع  هو  العمل  هذا   ... للتويّ  الكتابة  تعليّمُت  اأين  لو  كما  يبدو  فيل�سوف.  اأي 

د لك اأن، باملقارنة معه، كل ما كان قد قيل وُكتب كنقد  يق�سم اآلف ال�سنني ]...[ واأوؤكيّ

 .»
701

للم�سيحية هو �سبيانية خال�سة

طاحونة افتخاره بنف�سه وازدرائه مبجهود الفال�سفة ت�ستغل باأعلى جهدها، واأ�سبح 

تقبيّل  حتى  اأو  الذاتي،  النقد  على  قادر  غري  ل�سوته،  اإليّ  ي�ستمع  ول  نف�سه  اإليّ  يرى  ل 

كتييّبه  مايزنبوغ  فون  مالفيدا  �سديقته  اإىل  بعث  حينما  الآخرين.  مع  متح�رش  حوار 

“احلالة فاغرن” اأرفقه بهذه العبارات: »اأنِت �سرَتَْين باأن هذه املبارزة مل تفقدين املزاج 
للغاية حلياتي  ال�سعبة  املهام  اأقولها بكل �سدق، حتطيم فاغرن، هو يف خ�سميّ  الطيب. 

طورينو:  مبدينة  هنا  الربيع،  ف�سل  يف  ال�سغري  العمل  هذا  كتبُت  لقد  حقيقي.  ترفيه 

ل من “قلب كل القيم” اأعظم حدث  ويف غ�سون ذلك انتهيت من حترير الكتاب الأويّ

700- نيت�سه بول دوي�ض، 14 �سبتمرب 1888.
An P. Deussen, 14 September 1888, in F. Nietzsches Briefe, Schuster und Loeffler, Berlin und Leipzig 
1902, p. 536.

701- نيت�سه اأوفربباك، �سبتمرب 1888.
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فل�سفي يف كل الأزمان، الذي �سي�سجيّ اإىل ق�سمني تاريخ الإن�سانية ... هذا الكتاب �سد 

الفرن�سية عو�ض  اإىل  ترجمته  ال�سهل حتى  بالفرن�سية. ومن  اأي�سا  ُيقراأ  اأن  فاغرن يجب 

وق الفرن�سي: ال�سادة بـبيزيه  قراءته بالأملانية. يف عديد النقاط فهو له عالقة حميمية بالذيّ

)Bizet( يف البداية �ستكون م�سموعة كثريا ]...[ الكتيب، يف حال ترجمته جيدا اإىل 

الفرن�سية، �سيُقراأ يف كل ركن من اأركان العامل: يف هذه امل�ساألة اأنا ال�سلطة الوحيدة، 

وبالإ�سافة اإىل ذلك، فاأنا �سيكولوجي ومو�سيقي مبا فيه الكفاية يف غري حاجة اإىل اإفهامي 

 .»
702

�سيئا حتى من اجلانب التقني

لكن هذه املراأة، حتى واإن مَتَنيّت النتماء اإىل تلك القليّة من �سفوة الأتباع، فهي مل 

ت باحت�سام عن اختالفها معه: »اأنا اأمتنى اأن اأنتمي من  ت�ساركه حملته �سد فاغرن، وعربيّ

ية اأن اأعار�سك واأقول لك اأين اأخطاأَت.  اليوم اإىل تلك القلة وبالتايل ميكنني بكل حريّ

اأرى، عالوة على ذلك، اأنه من غري امل�رشوع التعامل مع حبيّ قدمي، حتى واإن كان قد 

فاإن ال�ساءة تعود على الذات، لأنك يف  ، كما تتعامل مع فاغرن؛ بهذه الطريقة  تويفيّ

املا�سي، رغم كل �سيء، كانت هناك حمبة كاملة وعميقة، ومو�سوع هذه املحبة مل 

، بل واقعا �ساخ�سا ومكتمال. اإن عبارة »بهلوان« يف حق فاغرن وليت�ست  يكن �سبحا قطيّ

 .»
703

)Liszt( هي كريهة حقا

ر الفكري منه  ا واحد من الأ�سدقاء على نقد نيت�سه اأو اإظهار بوادر التحريّ اأن َيتجريّ

يا على كرامته، وا�ستنقا�سا مفزعا من قيمته، وبالتايل عليه اأن  فهذا عن جديّ ُيعترب تعديّ

ينتظر على الفور لهيبا َيْلَفحه على وجهه. وفعال، �سديّ هذه املراأة التي �سمحت لنف�سها 

بعدم جماراته يف و�سف فاغرن باأنه بهلوان فاإن نيت�سه رديّ بق�سوة ل تُتخيل: »�سديقتي 

 in( النحطاط  م�سائل  يف  اأنا،  اعرتا�ض.  اأي  فيها  اأحتمل  ل  اأنا  اأ�سياء  هذه  العزيزة. 

 jetzt( هو احَلَكم الأعلى املوجود الآن على وجه الأر�ض ،)Fragen der décadence

يعتربوا  اأن  عليهم  الواجب  من  غرائزهم،  خ  بتف�سيّ اليوم،  رجال   :)auf Erden gibt

ة  م، خمرا  حريّ اأنف�سهم حمظوظني لوجود �سخ�ض ي�سكب لهم، يف و�سع انحطاط ُمعمَّ

 .»
704

)reinen Wein(

702- نيت�سه مالفيدا فون مايزنبوغ، 4 اأكتوبر 1888.
703- مالفيدا فون مايزنبوغ نيت�سه، 15 أكتوبر 1888.

704- نيت�سه مالفيدا فون مايزنبورغ، 18 اأكتوبر 1888.
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 Genies( الكذب  “عبقري  هو  بل  فح�سب  بهلوانا  لي�ض  فاغرن  باأن  لها  قال  ثم 

احلقيقة  اأكون �سيئا نقي�سا عبقري  باأن  der Lüge(”، »اأما بخ�سو�سي لدييّ ال�رشف 

�سلفة  اإليّ  نعتربها  اأن  ميكن  ل  بكلمات  اأهانها  ثميّ   .»
705

)ein Genie der Wahrheit(

يرة جدا، حيث اعتربها �سييّئة الطالع جلبت له كل ال�سوء، واأنها جاهلة:  رة و�رشيّ متهويّ

»اأنِت طوال حياتك اأخطاأِت يف كليّ �سيء تقريبا: العديد من �سوء الطالع، حتى يف 

ة ولو كلمة واحدة  باملريّ تفهمي  اأنِت مل  الأمر ...  ة عن هذا  ال�سخ�سية، منجريّ حياتي 

ولو جملة مني«.

با لكوين �ساأ�سع  لقد احتفل بيوم عيد ميالده الرابع والأربعني بهذا التنبوؤ: »حت�سيّ

فاإنه يبدو يل من  اأ�سعب حتدٍّ مل تعرف له مثيال يف ال�سابق،  اأمام  ا قريب  الب�رشية عميّ

ال�رشوري اأن اأقول لكم من اأنا. مع اأنه من املفرت�ض، يف الواقع، اأن يكون النا�ض على 

تي  علم بذلك لأنني مل اأدع نف�سي “اأظليّ نكرة”. غري اأن عدم التنا�سب بني ج�سامة مهميّ

«. ثم 
706

رى حتى
ُ
�سمع، بل ول اأ

ُ
دت يف واقع اأين بقيُت ل اأ وحقارة معا�رشييّ قد ت�سيّ

يوا�سل يف مدح زراد�ست »ِمن بني كل اأعمايل يحتل زراد�ستـ)ي( موقعا خا�سا؛ عربه 

مُت اإىل الب�رشية باأكرب هدية مل ي�سبق اأن نالت مثلها اإىل حد الآن. هذا الكتاب بنربته  تقديّ

التي تَعرُب اآلف ال�سنني، لي�ض اأعظم كتاب على الإطالق فح�سب: كتاب اأعلى بحقيّ 

يبدو الواقع الإن�ساين بكليّية راب�سا على م�سافة كلييّة من حتته بل اأي�سا الكتاب الأعمق؛ 

كتاب طالع من الأعماق ال�رشية لكنوز احلقيقة؛ بئر ل ين�سب حيث ل ينزل دلو دون 

اأن ي�سعد متلئا ذهبا وخريا كثريا ]...[ وحدهم املنتخبون �سيحظون مبثل هذه الأ�سياء، 

اإنها حلظوة ل مثيل لها اأن يكون املرء م�ستمعا هنا وعلى اأية حال ما من خيار مل�ستمتع غري 

 .»
707

الإ�سغاء لزراد�ست ... األي�ض زراد�ست ب�سييّد الغواية؟

 اأنا على هذا القدر من 
ِ

 اأنا على هذا القدر من احلكمة؟”؛ “مل
ِ

عناوين من قبيل “مل

 اأكتب كتبا جيدة؟” هي ا�ستفزازية وجارحة، واأكرث منها ا�ستفزازا الزعم 
ِ

الذكاء؟” “مل

باأنه يَغمر بال�رشف وبالتمييز كل من يقرتن با�سمه. وكيف كان ي�سب الفال�سفة، اأمر لي�ض له 

فة التي قذفها يف اأفول الأ�سنام:  مثيل يف اأدبيات الفل�سفة. انظر مثال اإىل الأحكام املتع�سيّ

705- نيت�سه مالفيدا فون مايزنبوغ، 18 أكتوبر 1888.

706- ف. نيت�سه، هذا هو الإن�س�ن، الأعمال الكاملة، ج. 2، �ض، 13. انظر الرتجمة العربية: نيت�سه، هذا هو الإن�س�ن، 
ترجمة علي م�سباح، من�سورات اجلمل، كولونيا اأملانيا 2003، �ض، 7.

707- ن. م، �ض �ض، 10 11.
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»�سينيكا: اأو م�سارع الثريان من اأجل الف�سيلة. رو�سو: اأو العودة اإىل الطبيعة يف طبيعة 

غري نقية ... دانتي اأو ال�سبع الذي ينظم �سعرا يف القبور. كانط اأو رياء باعتباره طبعا 

 .
709

ا «، وهلميّ جريّ
708

معقول. فيكتور هوغو: اأو املنارة على �ساحل اأقيانو�ض العبث...

اأما طاحونة التنبوؤات مب�سريه امل�ستقبلي فاإْن مل تكن �سلفة فهي يف غاية الالاإن�سانية، 

يقول اإنه »�سياأتي يوم يغدو فيه �رشوريا تكوين موؤ�س�سات يعي�ض النا�ض بداخلها وُيعليّمون 

 .»
710

طبقا ملفهومي للعي�ض والتعليم؛ وقد توؤ�س�ض اأي�سا كرا�سي جامعية لتاأويل زراد�ست

د �سائح مغمور ل يعرفه اأحد، ومع ذلك فهو  ، كُمجريّ لقد عا�ض يف مدينة طورينو كظليّ

»حيثما  ر�سائله:  اإحدى  يف  يكتب  لها.  وجود  ل  مغامرات  ويختلق  الأحداث  ر  يزويّ

الإطراء  اأكرب عالمات  اإن  لروؤيتي كل وجه.  يتهليّل وينب�سط  حللُت، هنا يف طورينو، 

التي راقتني اإىل اليوم هو اأن البائعات العجائز ل يهداأ لهنيّ بال اإليّ بعد اأن َينتقني يل األذيّ 

«. وهذه الأخرى: 
711

ما لديهن من العنب ... اإىل هذا احلديّ على املرء اأن يكون فيل�سوفا

على  مثيل  لها  ُيعرف  مل  باأزمة  رهيب،  هائل  �سيء  بذكرى  ا�سمي  �سيقرن  يوم  »ذات 

وجه الأر�ض، اأعمق رجة يف الوعي، وحكم قرار حا�سم �سد كل ما ظل عقيدة وواجبا 

و�سل  العظمة  اإن جنون   .»
712

ديناميت ة  عبويّ بل  اإن�سانا  ل�ست  فاأنا  الآن.  وقدا�سة حتى 

الكتابة،  املتدفقة من فعالية  الذهنية  ال�سور  اأن �ساحبنا خلط بني  اإىل درجة  من احلدة 

مع اأحداث طبيعية خارجية، وكاأن الأر�ض باأ�رشها ت�ستجيب وترتعد من قلمه وفكره. 

هكذا يكتب يف ر�سالة اإىل كارل فوخ�ض: »اإذا اأخذَت بعني العتبار كل ما كتبته بني 3 

من �سبتمرب  و 4 نوفمرب، اأخ�سى اأن الأر�ض �ستتزلزل. هذه املرة يف طورينو، واأي�سا منذ 

�سنتني حينما كنُت متواجدا يف ني�ض )Nice(، نعم يف ني�ض. اآخر تقرير املراقبة اأعلن 

 .»
713

البارحة عن رجة اأر�سية

708- نيت�سه، اأفول الأ�سنام، فقرة
 )P. Wotling( فوتلينغ  باتريك  الفرن�سي  الكاتب  م�ساعر  ي�ستنفر  الفال�سفة مل  والت�سنيع على  ال�سباب  لكن هذا   -709
الذي اأورد هذه العبارات واأمثالها يف كتابه »مدخل اإىل نيت�سه. فل�سفة الفكر احلر«. بعد قراءة �رشيعة لهذا العمل، 

اأراين جمربا على القول باأن النيت�سوية ما زالت قائمة و�سامدة يف فرن�سا اإىل الآن، والدليل على ذلك هذا الكتاب 

ال�سادر عن اأكادميي والذي من املفرو�ض اأن يحتوي على الأقل على �سفحات نقدية، ولكن هذا الكتاب، واأظنه 

الأحدث يف فرن�سا، فيه كل �سيء اإليّ النقد. انظر:

P. WOLTING, La philosophie de l’esprit libre. Introduction à Nietzsche, Paris, Flammarion, 2008, p. 173.

710- نيت�سه، هذا هو الإن�س�ن، م. �ض، �ض، 65.
711- ن. م، �ض، 70.

712- ن. م، »مل اأنا قدر«، �ض، 153.
713- نيت�سه ميتا فون �سالي�ض، 14 نوفمرب 1888.
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ادعى  الذي  )ي�سوع(  ال�رشقي  باملتع�سب  اأ�سماه  من  على  مه  تهجيّ ن�سي  لقد 

ت�سد احلقيقة يف ذاته، باملقارنة مع التنويري ال�سكاك بيالتو�ض، و�سقط هو نف�سه يف 

و�سعية املتع�سب، م�ستعمال لهجة الأناجيل ذاتها، قال اإن »احلقيقة هي التي تنطق من 

«. بعد اأن حدث كل ما يجب اأن يحدث يف 
714

خاليل... اإنني اأول من اكت�سف احلقيقة

العامل، وا�ستنفد الكون طاقته وثراءه مل يبق لنيت�سه اإل التوجه نحو الهدف الأ�سمى األ 

وهو الألوهية، وقد اأعلن ل�سديقه كارل فوخ�ض: »�سيُقلب العامل يف ال�سنوات القادمة 

ى عن كر�سيه، من هنا ف�ساعدا �ساأحل حمله  راأ�سا على عقب، ومبا اأن الإله القدمي تنحيّ

 .»
715

و�ساأحكم اأنا العامل

ر�سائله  وُيَوقيّع  بالألوهية،  اإليّ  ير�سى  لرجل ل  القبيل،  لرجل من هذا  كيف ميكن 

يكيا؟ ثم هب اأنه عبقري  »امل�سيح امل�سلوب«، اأن يكون حمبوبا، يت�ساءل كاتب �سريته فريّ

دهره واأْوَحد زمانه، على اأي اأ�سا�ض �سييّد تلك العبقرية؟ وما اجلديد الذي جاء به كي 

املفرطة  بالإ�سادة  يخدع  مل  فوييه  اآلفريد  الفرن�سي  الفيل�سوف  ال�سهرة؟  تلك  ي�ستحقيّ 

عيهما: »اخلطوا ال�سف�سطائية  بالنف�ض، وقال اإن نيت�سه ل ميلك الأ�سالة واجلدة اللتان يديّ

لَة بداروين،  اليونانية وال�سكاك اليونانيني مع طبعانية هوبز ومع وحدانية �سوبنهاور، ُمعدَّ

«. اإنها فل�سفة ت�ستهوي 
716

موؤقَلمة مبفارقات رو�سو وديدرو، �ستجدون فل�سفة زراد�ست

ال�سباب الطامح اإىل اجلديد، اإىل الأ�سياء ال�سادمة والفاتنة، لكنها يف العمق لي�ست اإل 

 réactionnaire dans tous les sens( للكلمة املمكنة  املع�ين  بكل  »رجعية  فل�سفة 

رات للمجتمع الب�رشي عتيقة، وقرو�سطية. possibles(«، َمبنييّة على ت�سويّ

َ اأنا قدر«.
ِ

714- ف. نيت�سه، هذا هو الإن�س�ن: »مل
715- نيت�سه كارل فوخ�ض، 18 دي�سمرب 1888.

716- A. FOUILLÉE, Nietzsche et l’immoralisme, Paris, Félix Alcan 1902, p. 249. « Ce que Heine 
disait de Schiller, on pourrait encore mieux l’appliquer à Nietzsche : chez lui, « la pensée 
célèbre ses orgies ; des idées abstraites, couronnées de pampres, brandissent le thyrse et 
dansent comme des bacchantes ; ce sont des réflexions ivres ». Nietzsche a un essor lyrique et 
une exubérance d’imagination qui laissent Schiller bien loin derrière lui. Il est fâcheux qu’il ait 
poussé le sentiment de sa valeur jusqu’à l’admiration à la fois aiguë et chronique de soi. Il ne 
parle jamais de ses œuvres que comme de révélations plus que prophétiques, en même temps 
que de chefs-d’œuvre poétiques et littéraires ».

»اإن ما قاله هاين عن �سيلر ميكن تطبيقه ب�سكل اأف�سل على نيت�سه: فالفكر عنده يحتفل بوليمته اجلن�سية؛ اأفكار جمردة، 

جة بالكروم، تُ�سهر تر�سها وترق�ض مثل ربيّات اخلمر؛ فهي اأفكار �سكرانة. نيت�سه لديه وثبة غنائية، وخيال حما�سي  متويّ

يرتكان �سيلر وراءه بكثري. ومن املوؤ�سف اأنه دفع ال�سعور بقيمته اإىل الإعجاب احلاد واملزمن بنف�سه. ل يتحدث عن 

، ويف نف�ض الوقت كروائع اأدبية و�سعرية«.  اأعماله اإل كَوْحي اأكرث ِمن نَبوييّ
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 وقد ي�سكيّ اأحدهم يف مدى نزاهة فيل�سوف فرن�سي يف احلكم على مفكر اأملاين، 

ر اأملاين على نيت�سه؟ كتب دوهرنيغر )Düringer( �سنة 1904،  لكن اأين ن�سع حكم مفكيّ

الفيلولوجيا  علماء  الخت�سا�سييّني:  من  اأييّ  طرف  من  تقديرا  يحز  مل  نيت�سه  فكر  اإن 

علم  يف  خ�سو�سا  القانون،  حقل  يف  ة؛  ب�سديّ �سده  انتف�سوا  املحرتفون  واملوؤرخون 

القانون اجلنائي، وجدوا جهال مطبقا يف اآرائه حول الأخالق، وحول اجلرمية، والإجرام 

 sind als( طوباوية  هي  ما  بقدر  متاما  تافهة  وال�سيا�سية  الجتماعية  ت�سوراته  عموما؛ 

ت�ستحق  اعتربها  القت�ساد  رجال  من  اأحد  ل  بحيث   )völlig wertlos und utopisch
 die( الأفك�ر العمي�ء لنيت�سه اإن  بالفل�سفة ميكن القول  عناء الدح�ض؛ يف ما يتعليّق 

blinden Gedanken  Nietzsches( هي يف معظمها ل �سيء �سوى انعكا�ض لعمل فكري 
رها  اأجنبي. فهو يي�ستحوذ على نتائج البحوث العلمية لالآخرين )Anderer(، لكنه يحويّ

هة بال معنى، اإىل لعلم، اإىل حمال. وباجلملة: ما هو  ل اإىل كتلة م�سويّ يف دماغه، فتتحويّ

 .
717

جييّد يف فل�سفته، لي�ض بجديد، وما هو جديد لي�ض بجييّد

 ،)Friedrich Nietzsche war kein Philosoph( فريدريك نيت�سه مل يكن فيل�سوفا

الواقع  يف  ل،  حتويّ نيت�سه  اإن  ي�سيف  بدوره  ودورينغر  لْمربيخت،  خ  املوؤريّ يكتب 

 aber ein( كاذب  لكنه  نبييّا،  كان  نعم،  م�ستقبلية.  نبوءات  و�ساحب  اف،  عريّ اإىل 

 der( نيت�سه  فل�سفة  يرتك  اأن  من  للمرء  بد  ل  الدعوة:  بهذه  وختَمها   .
718

)falscher
 .)Philosophie Nietzsches lassen

ا عنه باأكرث �رشامة وب�رشاحة قا�سية، من طرف  الكاتب  جِنُد حكما م�سابها، لكن ُمعربَّ

]لي�ستنبارغ  الكاتب  هذا  اليوم  الأملان  ُيهمل   
ِ

مل اأدري  »ل  تول�ستوي:  ليون  الرو�سي 

 )feuilletoniste( وُيَجنيّون، على العك�ض من ذلك، بكاتب ق�س�ض ])Lichtenberg(

الإرادة  لديه  ولي�ست  فيل�سوفا،  الإطالق  على  يكن  مل  الرجل  هذا  نيت�سه.  مثل  داعر 

ال�سادقة للبحث وقول احلقيقة. اأنا اأرى �سوبنهاور اأف�سل منه حتى من ناحية الأ�سلوب. 

فقط هي �سفة  العبارات؛ ح�سنا، هذه  باهر يف  انتفاخ  لديه  نيت�سه  باأن  فلُن�سليّم  لكن، 

كاتب ق�س�ض )feuilletoniste( والتي ل ت�سمح باإعطائه مكانا بجانب املفكرين الكبار 

    .»
719

ومعليّمي الإن�سانية

717- A. DÜRINGER, Nietzsches Philosophie und heutige Christentum, p. 53; 56.
718- Ibid., p. 57.
719- U. GANZ, Vor der Katastrophe. Ein Blick ins Zarenreich. Skizzen und Interwies aus den russischen 

Hauptstädten, Frankfurt a. M, 1904, p. 296.
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)ز�آز(

ط له واأعلن عنه لأ�سدق�ئه، لكن مل ُين�سر يف  “اإرادة القوة” عنوان كت�ب خطيّ
لت �سقيقته بن�سره اعتم�دا على خمطوط�ته ال�سخ�سية. الالفت  حي�ته، وقد تكفيّ

اأن املفهوم املحوري يف هذا الكت�ب وقع فيه التب��س وغمو�س، فكرُثْت املُراجع�ت، 

للقوة ول  اأن يعطي تعريف� معقول  ا�ستط�ع  الت�أويالت، حيث ل واحد  وتعددت 

لالإرادة، ونيت�سه نف�سه تخبيّط يف هذا ال�س�أن، وغرييّ من تعريف�ته، وبلور مف�هيمه 

ح�سب مزاجه. لكن ال�سربة الق��سية مل�س�مني هذا الكت�ب ج�ءت من الفيل�سوف 

الفرن�سي األفريد فوييه.[ 

كاتبه يف  ا�سم  عمدا  ترك  فل�سفي،  ن�ض  من  مقاطع طويلة  ب�رشد  فوييه  ابتداأ  وقد 

ت هذه ال�سفحات؟ هل اقُتلعت من بع�ض الكتب  املجهول. ثم ت�ساءل: ِمن اأين ا�سُتِمديّ

ان،  ة؟ كان باإمكاننا اأن نعتقده لو اأنها ُكِتبت باأ�سلوب غام�ض، وبَنرْبة ُكهيّ حول اإرادة القويّ

. ل، هذه ال�سفحات التي حتتوي على كل 
720

اأو لو كانت كل قولة منها تَ�ْسَتعل مفارقات

مبادئ نيت�سه، م�ستنتجه بكفاءة و�رشامة فل�سفية، هي لي�ست لنيت�سه، واإمنا مقتطفة من 

“احلرية واحلتمية”، قبل زراد�ست واإرادة القوة ب�سنني  ُم�سنف ُكتب �سنة 1871 حول 

عديدة. وموؤلف الكتاب هو فوييه نف�سه، لكن بقي له بع�ض ال�سك يف اأن يكون نيت�سه 

قراأ  وكما  قد قراأه �سخ�سيا، كما قراأ وعليّق على كتابه “العلوم الجتماعية املعا�رشة”، 

مالحظات  على  فوييه  ح�سل  وقد  املعا�رشة”.  الأخالق  اأن�ساق  “نقد  كتاب  اأي�سا 

نيت�سه عن طريق مرا�سلة �سخ�سية مع �سقيقته اإليزابيت. 

العامَل  نيت�سه مل يجعل  اأن  فوييه، ولدينا احلق يف ذلك،  يقول  نحن نزعم فقط، 

يدور حول فكرة جديدة كل اجلدة، كما يعتقد، ول اكت�سف جنما جديدا. ماذا فعل؟ 

ر  وتُزويّ ه  تُ�سويّ اأن  »يكفي  لأغرا�سه:  رها  وحويّ منه،  انتحلها  نيت�سه  اأن  اإىل  يوعز  فوييه 

نة يف كتاب “احلرية واحلتمية” حتى تُعطيها هذا النتوء ال�سعري الذي  التحاليل املت�سميّ

ة”،  القويّ “ت�رشيح  اأن ُيدخل كل �سيء يف قاعدة:  ة.  ي�سدم اجلمهور وُيوليّد وهَم اجِلديّ

القارئ، واتركونا  اأي�سا اغت�ساب لدماغ  فهذا، دون �سك، اغت�ساب للحقيقة، ولكن 

.»
721”)violenti rapiunt illud( نقولها: “... فليختطفه الغ��سبون

720- A. FOUILLÉE, Le moralisme de Kant et l’amoralisme contemporain, Paris, Félix Alcan, 1905, p. 246.

721- األفريد فوييه، اأخالقية ك�نط والالاأخالقية املع��سرة، م. �ض، �ض، 247. 
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وهذه باقة من ا�ستعارات نيت�سه: »احلياة نف�سها اأ�رشيّت اإيليّ بهذا ال�رش: اأنا من يجب 

دائما تاوز ذاته ... اأكيد اأنه مل ُي�سب احلقيقة من يتكلم عن اإرادة احلياة؛ هذه الإرادة 

ل توجد. فمن لي�ض مبوجود ل ميكن اأن ُيريد، وكيف ميكن ملن هو يف احلياة اأن يريد 

اآخر: »اإن  اأي�سا الذي يقول يف مكان  يتنبيّاأ. وهو  الذي  نيت�سه هو  املرة  احلياة؟«. هذه 

قولة �سبينوزا اخلا�سة باحلفاظ على الذات ينبغي اأن تعرقل التغيري: ال�ستمرار اخلال�ض 

الب�سيط يف الوجود، يعني ال�سكون مثل الإله الكروي لبارمنيد�ض«. »اإن حالة ما، اإذا متيّ 

بلوغها، يجب اأن حتافظ على ذاتها، هذا اإذا مل تت�سمن قدرة تتمثل بالتحديد يف عدم 

الرغبة يف احلفاظ على الذات«. وهذا يظهر جليا يف كل كائن حي »يفعل ما بو�سعه 

لكي ل يحافظ على ذاته واإمنا لكي ي�سبح اأكرث ما هو«.

وهنا يبداأ التحريف ال�سف�سطائي لفكرة �سحيحة. بالن�سبة لنا، يقول فوييه، »اإرادة 

التغيري« تعني اإرادة التوا�سل، اإرادة املحافظة على الذات يف جزء؛ »اأن ت�سبح اأكرث ما 

كنت عليه«؛ يعني املحافظة على �سيء كنا عليه ثم اإ�سافة �سيء اآخر »هذا ما ذهبنا اإليه 

 .»
722

من جهتنا وما نذهب اإليه

لكن نيت�سه، يالحظ فوييه، ل ميكن اأبدا اأن ميكث يف ال�سواب: فهو ميلك اجنذابا 

اأمل  اجلمهور.  عامة  انتباه  جلذب  الة  الفعيّ الو�سيلة  وهو  ر،  والتهويّ للمراوغة  ُيقهر  ل 

تك�سب التكهنات والنبوءات دائما �سهرة اأكرث من الرباهني املنطقية؟ عن طريق ت�سخيم 

حقيقة  الآن  كان  »ما  اأخرى  جهة  من  ا�سطناعي  برْتٍ  طريق  وعن  جهة،  من  ا�سطناعي 

عية بـ»اإرادة  �سي�سبح وح�َض خطاأ«. فعال، بُلعَبة �ساحٍر ا�ستبدل نيت�سه اإرادة القوة التو�سيّ

الهيمنة: اأنانية، اأنفة، طغيان«.

يطيع  فهو  يحيا  ما  كل  �سائبة:  باأطروحات  بداأ  فقد  ة  املحطيّ هذه  اإىل  ي�سل  ولكي 

اأو  اأكرث  ميلك  ما  وبح�سب  غريه.  ويطيع  غريه  ياأمر  نف�سه،  ويطيع  نف�سه،  ياأمر  وياأمر، 

اأقل من اأمر اأو اأكرث واأقل من طاعة، وح�سب مو�سوع الأمر والطاعة، فاإن املوجودات 

تُ�سنيّف بح�سب مكانتها. ثمة عبيد وثمة اأ�سياد. وال�سيد هو قبل كل �سيء من ياأمر نف�سه. 

اإرادة القوة ت�سبح هكذا، عند نيت�سه، اإرادة هيمنة على الذات. اإىل هنا كل �سيء ي�سري 

.
723

على اأح�سن ما يرام، ونحن نبتهج ون�سفيّق

722- ن. م، �ض، 248.
723- ن. م، ن. �ض.
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بل  الآخر،  على  الهيمنة  عر�سيا،  ولي�ض  جوهري  ك�سيء  ُي�سيف،  نيت�سه  لكن 

اأكرث، ا�ستغالل الآخر، امت�سا�ض الآخر مل�سلحته. رديّ فوييه، غا�سب وقا�ض، لأنه راأى 

ه اإرادة القوة غري املتحددة  اأفكاره تُ�ستغليّ لغايات غري نبيلة ولاإن�سانية. قال: نيت�سه ي�سويّ

اإىل  يختزلها  »احلرية واحلتمية«،  قد طرحناها يف كتاب  كنيّا  التي  با�ستمرار  واملتو�سعة 

اأي  احلياة،  ل�رشورات  اخلا�سعة  الكائنات  فقط  به  ت�ستفرد  مكتمل  وغري  خا�ض  �سكل 

ي، واله�سم وال�ستيعاب. وبهكذا  الكائنات احلية الب�سيطة، يف عمليات الأي�ض: كالتغذيّ

ت�سوي�ض فاإن نيت�سه �َسَقط يف اإرادة احلياة ل�سوبنهاور التي يزعم اأنه تاوزها. وحتى اإن 

متوقعنا يف وجهة نظر اإرادة احلياة هذه، فاإنه من غري املربهن عليه اأن احلياة، وخ�سو�سا، 

الإجناب اأو الرغبة ُيختزلن يف الهيمنة، يف المت�سا�ض، واله�سم. »اأنا اأتخيل يزعم 

ته وَدْحر  ته اإرادة قويّ نيت�سه اأنيّ كل ج�سم يطمح اإىل ال�ستيالء على املجال كله وبَ�ْسط قويّ

اأخرى وينتهي  با�ستمرار طموحات ماثلة لأج�سام  عه؛ لكنه يواجه  كل ما يعرت�ض تو�سيّ

بالتالوؤم، والتوافق مع املتجان�سني معه: وهكذا فاإنها تتعا�سد جميعا لال�ستحواذ على 

القوة. وال�سريورة متوا�سلة ...«.

على هذه الكلمات يعليّق فوييه: »اإن هذه الق�سة اخليالية اجلرمانية حيث كل الأج�سام 

ترغب يف ال�ستحواذ على القوة، حيث تقتتل مثل اآلهة والهاليّ )Walhalla(، لالنت�سار 

ع امل�ستمر، للهيمنة فقط من اأجل الهيمنة، هذه الق�سة ل ميكن اأن تكون خامتتها  والتو�سيّ

اإليّ الالاأخالق املطلقة واملعممة بني الأفراد وال�سعوب، حيث ل يبقى عندهم اإليّ اأخالق 

.»
724

دة اإىل قانون من طرف بيزمارك و]اجلرنال[ ُموْلِتَكه احليوانات ال�سارية ُم�سعيّ

الظاهراتية  الإح�سا�سية  النزعة  بني  ج  يتمويّ فهو  النظرية  التعاليم  جهة  من  اأما 

املتولدة  العمومية  بالتخمينات  ذاهبا  )الديناميكا(،  امل�ستمرة  وال�سريورة  )امليكانيكا(، 

عن الظواهرية اإىل مداها الأق�سى حتى ي�سل اإىل نفي اأية عليّية يف الكون: »لي�ض هناك 

األقينا  التي فيها  ال�سبب �سيئا معطى،  لنا فيها  التي بدا  �سبب على الإطالق: واحلالت 

نيت�سه،   .»
725

مون متوهيّ ذلك  اأننا يف  تبنييّ  قد  ما يحدث،  ندرك  لكي  بال�سبب خارجنا 

724- FOUILLEE, Ibid, p. 249. « Ce roman d’imagination germanique où tous les corps veulent 
conquérir la puissance, où ils bataillent, comme des dieux de Walhalla, pour vaincre et acquérir 
sans cesse, pour dominer à seule fin de dominer, un tel roman ne pouvait ne pas avoir comme 
conclusion l’immoralisme absolu des individus et des peuples, chez qui ne subsiste plus que 
l’éthique animale érigée en droit par Bismarck et de Moltke ».

725- نيت�سه، اإرادة القوة، § 298، �ض، 239.
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يقول ُفوييه، ي�ستلهم هنا جمددا نظرية ويليام جيم�ض ولنغ، وُي�سليّم بها دون فح�ض 

ل   ُي�سكيّ
يّ

اأو برهان. »لقد اأ�ساأنا تاأويل اح�سا�ض بالقوة، بالتوتيّر، باملقاومة، اإح�سا�ض ع�سلي

ل  « ... »اإننا نبحث عن كينونات لكي نف�رشيّ �سبب حتويّ
726

بداية فعل ما، لنجعل منه �سببا

ات ل تقوم باأي فعل،  �سيء ما... ويف نهاية املطاف نفهم اأن الكينونات ومن ثمة الذريّ

.»
727

لأنه ل وجود لها باملرة، وكذلك فكرة العلية غري �ساحلة لال�ستعمال بتاتا

ن اإىل اأنه، يف هذه ال�سفحات،  باأي عماء، يت�ساءل ُفوييه، باأي عماء نيت�سه ل يتفطيّ

بالدرجة الأوىل على  ينطبق  العلة والعلية  قاله عن  ما  اإن  ن�سقه كله؟  اأ�ضيّ  بيديه  م  يحطيّ

عن  ومعلول،  عليّة  بني  ما  عالقة  عن  تُعربِّ  مل  اإذا  تريدا  اإليّ  لي�ست  هي  والتي  القوة، 

�سببييّة ما، عن فعل، اأو �رشب من الفعل ومنط من القوة، يعني اأن تُعربيّ عن كل ما عمل 

ة” هي لي�ست اإليّ كلمة، وهذه الكلمة غري قابلة  نيت�سه الآن على نفيه نفيا تاما. اإذن، “قويّ

لال�ستعمال كما العليّية: »وكخال�سة، يقول نيت�سه: ال�سيء الذي يحدث ل يكون م�سبِّبا 

ول ُم�سبَّبا: العلة هي ملكة الت�سبيّب، مت ابتكارها واإ�سافتها ملا يحدث. اإن التاأويل بالعليّية 

العملة:  بنف�ض  يرديّ  الفرن�سي  والفيل�سوف  ر.  ُي�سطيّ الذي  نف�سه هو  نيت�سه   .»
728

هو وهم

رين ِمثله اإن �سيئا ما يحدث، هو  تك هي وهم. »نقول نحن بدورنا، ُم�سطيّ حتى اإرادة قويّ

ة هي ملكة ا�ستثارة، ا�سُطنعت بالإ�سافة اإىل ما َيحدث.  : القويّ لي�ض قوييّا ول غري قوييّ

.»
729

ة هو وهم التاأويل بالقويّ

اأ�ساف: »اإن حالتني تتبع احداهما الأخرى: ال�سبب  ُينقذ ن�سقه  لكن الرجل لكي 

ر خاطئ. احلالة الأوىل ل تت�سبيّب يف �سيء، والثانية ل ي�سبيّبها اأييّ  والنتيجة، هذا ت�سويّ

تنظيم  ويتم احل�سول على  متفاوتة:  تهما  قويّ ب�رشاع بني عن�رشين  الأمر  يتعليّق  �سيء. 

«. تعليق فوييه: ها هي ميثولوجيا 
730

جديد للقوى، ح�سب مقدار قوة كل واحد منهما

القوى الأكرث تريدا حتى من تلك التي تخ�ض الأ�سباب: �رشاع قوى، �رشاع قدرات 

اإن  م�رشوعة  غري  اأمثولت  اإنها  القدرة؛  طرف  من  ُمقا�ض  النجاح  حيث  متكافئة  غري 

بالتوتيّر والقوة والتمدد  اأن نيت�سه ُي�سقط، دون ا�ستحقاق، على الأ�سياء م�ساعرنا  �سحيّ 

726- ن. م، ن. �ض.

727- ن. م، ن. �ض.
728- ن. م، �ض، 240.

729- فوييه، م. �ض، �ض، 252.

730- نيت�سه، اإرادة القوة، § 298، �ض، 240. 
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الع�سلي؛ هذا ل ي�ستقيم اإليّ اإذا كانت نظرية جيم�ض �سحيحة، واإذا مل يوجد اأي نوع 

من الفعالية غري تلك الع�سلييّة، والتي هي بالتحديد انفعال اأحا�سي�ض خم�سو�سة.

لي�ض هذا فقط، بل اإن نيت�سه ي�سيف: »اجلوهري هو اأن يوؤديّي العن�رشان املت�سارعان 

«. وهنا ي�ستعري نيت�سه لغة امليكانيكا؛ لكن جمددا، 
731

اإىل ظهور كمييّات اأخرى من القوة

 )mv2
اأو )  )mv( سا لالإ�سارة اإىل قاعدة فيزيائية من قبيل� اإليّ تعبريا ملخيّ القوة لي�ست 

التي  العوامل  القوة؛  على  القدرة  ميدانه،  يف  ُيغليّب،  ل  امليكانيكا  عامل  اأن  بيد  الخ. 

ن اأي عملية �رشب.  ياأخذها يف احل�سبان هي عوامل ريا�سية بحتة مثل تلك التي تكويّ

دة وهو لي�ض بهذا القدر من ال�سذاجة  ر على اأ�سياء جمريّ الفيزيائي يعرف جيدا اأنه يفكيّ

mv2( هي مبثابة تف�سري �سامل للعامل كله. نيت�سه يعتقد اأنه وجد هذا 
لكي يعترب اأن قاعدة )

“الإرادةـ  “القوة”. لكن  “الإرادة” وتريد  التف�سري ال�سامل يف تريٍد مزدوج: تريد 

الأفكار  �سريورة  من  اأو  ل�سوبنهاور  احلياة”  “الإرادة  من  معقولية  اأقل  هي  القتدار” 

املتناق�سة لهيجل.

ا عرب عنه الآخرون بالتيّوق اإىل حياة اأعلى  من اجلائز التعبري مب�سطلح “القوة” عميّ

واأمتيّ واأكرث وعيا بذاتها وبالآخرين، بالرغبة يف حياة اأكمل واأ�سعد. نحن نعرف جيدا، 

يقول فوييه، اأن كل كائن يطمح يف اأن يكون اأكرث اكتمال واأف�سل، لكن اأن يطمح ج�سم 

ما يف اأن ميالأ كل املحيط فقط لكي ُيهيمن على النقاط التي ل يوجد فيها »فهذا اأجوف 

.»
732

)le plus creux des rêves métaphysiques( الأحالم امليت�فيزيقية

ر نيت�سه ملييّا يف تعاليمه، ل�سطر اإىل العرتاف باأن قاعدة: »اإرادة القوة«،  ولو تفكيّ

ل  . لكن فوييه ما كان ليعلم اأن يف بلده �سيتحويّ
733

هي علمييّا خاوية وفل�سفيا بال معنى

هذا اخلواء الفل�سفي، على اأيدي رجال من اأمثال دولوز وكولكوف�سكي وفوكو، اإىل 

امتالء فل�سفي طافح، و�سيُثمر اأفكارا ِجديّ َم�سمومة. 

)�س�آ�س(

 ولكي ل يبدو اعتب�طي� يف اأحك�مه، ف�إن فوييه يتوغل يف هذه امل�س�ألة لإثب�ت 

عقمه� الفل�سفي. اإن ق�عدة »اإرادة القوة«، لن حتوز على قيمة نظرية اإل اإذا متت 

731- نيت�سه، اإرادة القوة، ن. م، �ض، 240.

732- فوييه، الأخالقية الك�نطية، ن. م، �ض، 253.
733- ن. م، ن. �ض.
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اأن كل املوجودات تبحث عم� اتفقن�، نحن الب�سر، على ت�سميته  الربهنة على 

ة، يعني اأح��سي�س مق�ومة متج�وزة ب��ستمرار[  قويّ

وحينما نقول مقاومة، فنحن ن�ستعمل طريقة اإن�سانية يف الكالم، ذلك اأن بالن�سبة 

نَنَفعل  بل  املح�ض،  الظاهر  يقاوم يف عامل  اأو  ينفعل  �سيء  يفعل ول  �سيء  لنيت�سه: ل 

ةٌ ظاهرةٌ �سد مقاومٍة ظاهرٍة. طييّب، هب اأن  ببع�ض الأحا�سي�ض الوهمية التي توليّدها قويّ

الأمر كان كذلك »َمن ي�ستطيع اأن يعتقد اأن هذه الأحا�سي�ض الذاتية هي التف�سري الأخري 

ة الغبار اإىل  لي�ض فقط لكل حركاتنا وحلياتنا كلها، بل اأي�سا حلركات الكون باأ�رشه، ِمن ذريّ

الإرادة الواعية؟ يجب امتالك ثقة نيت�سه الهائلة يف نف�سه لقبول مثل هذا الُبنيان ال�سخم 

.»
734

ولتقدميه للعامل على اأنه ك�سٌف لآخر الأ�رشار

اإن مبداأه هذا، وحيد البعد، جعله يتقليّب ويرتاجع حتى بلغ تريدات الديناميكية 

ته« يف النهاية؟ جمرد كيان افرتا�سي، قوة مفعولت، وكل �سيء  العتيقة. وما معنى »قويّ

يعتمد على ما �ستكون مفعولته. اإن كنيّا ل نُريد من اأجل الإرادة بل من اأجل القتدار، 

وخ�سو�سا من اأجل الفعل، فنحن ل نريد القتدار لالقتدار، ولكن لتحقيق �سيء ما، 

الذي  التغيري  نوع  ما  معرفة  وتبقى جمددا  الذات؛  الذات وحول  تغيري يف  لإحداث 

ما  نوعا  رنا  تذكيّ لنيت�سه  اخلال�سة  يناميكية  الديّ اإن  به.  الوعي  نك�سب  لكي  توليده  نريد 

بعبادة الرواقيني للطاقة املت�سارعة يف الكون، كما عبادة كاليكلي�ض وهوبز والداروينييّني 

ل�رشاع القوة يف عامل احليوان والإن�سان. لكن هذه الديناميكية، ماأخوذة لوحدها، هي 

اأكرث �سكالنييّة واأكرث خواء من الأوىل. 

ن اإىل اأنه  بعد اأن زَعم رْف�َض كل كينونة، كل ملكة، كل موجود عيني، نيت�سه ل يتفطيّ

ة«. حينما يتكليّم فيل�سوف ما، كما فعلنا  ُيبقي على اأكرث الكيانات �سكول�ستيكية: »القويّ

ل، عن روابط اأحا�سي�ض،  نحن، )فوييه الذي يتكليّم(، يف كل اأعمالنا عن عالقات تَعقُّ

عن توافق اأو تنافر بني اإرادات متعددة، بني اإرادتنا احلالية واإرادتنا املا�سية اأو امل�ستقبلة، 

قوة  نف�سه عن عالقات  الآن  نتكلم يف  حينما  الآخرين،  واإرادة  ال�سخ�سية  اإرادتنا  بني 

ث،  ا نتحديّ اأو نفور ... الخ، نحن نعرف عميّ فيزيائية، يعني عن حركة، عن اجنذاب 

واإرادة قوة خال�سة،  الواقع. لكن، ما عالقات قوة خال�سة،  نبقى يف �سلب  وبالتايل 

اإىل  اإليّ  ت�سري عنده  العبارات؟ عالقات قوة ل  لهذه  نيت�سه  الذي يعطيه  الغائم  باملعنى 

734- ن. م، ن. �ض.
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ة؛ الأذكى ي�سبح الأقدر؛ الأقوى بدنييّا ي�سبح الأقدر، الخ.  درجات متفاوتة يف ال�سديّ

»الكل ُيختزل اإىل كلمة«. فعال، اإرادة القوة، يقول نيت�سه »لي�ست كائنا، لي�ست �سريورة، 

احلدث  عن�رش  »هي  اليوناين  مبعناها  الكلمة  هذه  وياأخذ   ،»)pathos( باثو�سا  هي  بل 

ل وفعل ما«. لكن هذا الفعل املزعوم لي�ض اإليّ جْمعا لكلمتني كان  الذي يتوليّد منه حتويّ

نيت�سه قد رف�ض بعناد حتديدهما باأييّ معنى واقعي: »اإرادة« و »قوة«؛ اأما عن�رش الفعل 

املزعوم هذا، فهو لي�ض اإليّ واحدا من األف رغبة من الرغبات التي تعتمل يف الإن�سان، 

رغبة الهيمنة على الآخر وب�سط قدرة ج�سدية اأو ذهنية م�سحوبة باإح�سا�ض متع بالذات.

تها وتتناق�ض  قويّ تتنامى  اإرادة  ثمة م�ساريع  نف�سه،  نيت�سه  ي�ستنتج  اإرادة،  ثمة  »لي�ض 

ة؛ توجد فقط ُكتل وحركات باتاهات  بال توقيّف«. لكن، ميكننا اأن ن�سيف: لي�ض ثمة قويّ

خمتلفة؛ ُكتل متبوعة بكتل اأخرى اأو غري متبوعة. وباجلملة، لي�ض هناك باملرة، ل اإرادة، 

ول قوة؛ اإذن، كيف ميكن اأن توجد يف كل مكان »اإرادة قوة«؟

كتاب  عنوان  اأن  هو  وجوابه  الفرن�سي،  الفيل�سوف  يت�ساءل  مرارة،  بكل  هكذا، 

اأنطولوجي م�ساعف، ل يقل وهمية عن كتاب  اإرادة القوة، هو  نيت�سه الأخري، يعني 

و�سوبنهاور  هيجل  ملواطني  ة  املتكربيّ الدوغمائية  اإن  الأجرام.  تاأثري  اأو  فلوجي�ستيك 

من  ال�سخرية  يف  بالغ  اأن  بعد  لنيت�سه،  ميكن  كيف  التامة.  الريبية  مظاهر  حتت  ى  تتبديّ

 anthropomorphique et( اأنرثبومرفية وزوومورفية اأن ياأخذ ميتافيزيقا  امليتافيزيقييّني، 

د، اإرادة القوة تبقى  zoomorphique( على اأنها الكلمة الأخرية للفل�سفة؟ باملعنى املجريّ

�سيغة اأنطولوجية فارغة؛ يف خمتلف معانيها الواقعية، هي نظرة وحيدة البعد، حتليل 

ناق�ض لعالقات التجربة العينييّة، مو�سوع اأفكار واأفكار قوة، يريد نيت�سه، دون جدوى، 

.
735

ة« ِعجاف، بتعذيبها على �رَشير بروكو�ست نَ�َسقه اأن يختزلها كلها اإىل »عالقات قويّ

�سيكولوجيا  مفاهيم  ب�رشقة  ُمتلبيّ�سا  بنيت�سه  َم�َسَك  فوييه،  اإن  بل  فقط،  هذا  لي�ض 

عها لأغرا�سه، والنتيجة هي اأنه »يخلط كل وجهات النظر  �سبن�رش وميل وغويو، وطويّ

735- ن. م، �ض، 255.
«Le titre du livre dernier de Nietzsche est un titre doublement ontologique, aussi chimérique 
qu’un traité de phlogistique ou d’influence astrale. Le dogmatisme orgueilleux des compatriotes 
de Hegel et de Schopenhauer s’y étale sous les apparences d’un complet scepticisme. Après 
avoir tant raillé les métaphysiciens, comment Nietzsche peut-il prendre une telle métaphysique 
anthropomorphique et zoomorphique pour le dernier mot de la philosophie ? Au sens abstrait, sa 
volonté de puissance demeure une formule vide d’ontologie ; en ses divers sens concrets, elle est 
une vue unilatérale, une analyse incomplète des réels rapports d’expérience, objets d’idée-force, 
que Nietzsche veut en vain réduire tous à de maigres rapports de puissance, en les torturant sur le 
lit de Procuste de son système ». Ibidem. 
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)mêle tous les points de vue(، ُيدليّ�ض كل الأفكار، لكي ي�ستخرج منها »اإرادة القوة« 

ُمدليّ�ض  التدلي�ض؛  اأنواع  باأحقر  ال�سيكولوجييّني  اتيّهم  قد  للتويّ  كان  الذي  هو  الدائمة. 

.»
736

)le faut monnayeur par excellence( العملة بامتياز

اإن تَْدلي�َسه يتمظهر يف قيامه باأ�سواأ ت�سويه �سيكولوجي لأ�سهر القواعد املُجمع عليها 

من طرف جمهور النا�ض كما الفال�سفة: »الإن�سان يطمح اإىل ال�سعادة«. هذا الأمر يرف�سه 

ل�سالح النيُّزوع اإىل القوة. لكنه ل يت�ساءل اإذا كان الإن�سان يف نزوعه اإىل القوة ل ينزع، 

يف نهاية املطاف، اإىل �سعادة القوة، مثلما يف الطموح اإىل املعرفة اأو اإىل الكمال، نطمح 

بالتزامن اإىل �سعادة املعرفة و�سعادة الكتمال. نيت�سه يرف�ض هذا الطموح لأنه، ح�سب 

راأيه،  ح�سب  العتقاد،  هذا  لكن  دة،  موحَّ ذات  وجود  يف  العتقاد  على  قائم  زعمه، 

خاطئ لأن لي�ض ثمة اأنا حقيقي، ِوحدة حقيقية وثابتة. اإن اإن�سانا ما لي�ض اإليّ كتلة ُمبعرثة 

من الوحدات، وما تطمح اإليه كل تلك الوحدات، لي�ض ال�سعادة، بل اإن ال�سعادة، مثل 

اللذة، هي ظاهرة ثانوية ترافق �سحنة القوة. لكن، يرديّ فوييه، الدليل الذي ا�ستخرجه 

ر »الأنا« التجريبي على اأنه متعدد ل ُيثبت �سيئا ل�سالح اأطروحته: ميكن  نيت�سه من ت�سويّ

باأن الإن�سان ل يطمح اإىل احلب، ل يطمح اإىل احلياة، ل يطمح حتى  ا�ستعماله للزعم 

اإىل القوة. اإذن، يختم فوييه، حتى يف اأف�سل حتاليله ال�سيكولوجية، نيت�سه ينتهي دائما 

كل  اإىل خلط  يخل�ض  الأ�سياء،  كل  ك�سف  من  وبدل  ميتافيزيقية،  نوبة  بال�سقوط يف 

.
737

الأ�سياء يف �سباب الغيوم

حيث يرى هوبز وهلفي�سيو�ض ولرو�سفوكو الرغبَة يف التمتيّع ويف ال�سعادة، نيت�سه 

ل يرى اإليّ الرغبة يف ب�سط القوة. نحن ل نعجب، يقول فوييه، اإذا كان نيت�سه، على 

�ساكلة لرو�سفوكو، يختزل كل امل�ساعر يف الأنانية، لكنه يدجمها حتت قاعدة »اأنانية 

القوة«. وباجلملة، بالن�سبة اإليه، يف كل مكان لي�ض ثمة اإليّ اأنا�ض طموحون يبحثون عن 

اأن  ميكن  ل  فوييه،  مثل  �ض  متمريّ وفيل�سوف  �سيكولوجي  لكن   .
738

القوة اأنواع  جميع 

به، لكن  ن�سليّم  اأن  َطُموًحا، ميكن  الَفُخور  الن�سان  اأن يكون  املريع.  بهذا اخللط  يقبل 

736- ن. م، �ض، 265.
737- « Même en ses meilleurs analyses psychologiques, Nietzsche finit toujours par être pris d’un 

excès de vertige métaphysique et, au lieu de tout démêler, il aboutit à tout brouiller dans un 
nuage ». ....Ibid., p. 270.

738- ن. م، �ض، 271.
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ا يبحث يف القوة بذاتها ولذاتها؟ اإذا نزلت عليه املتعة من ال�سماء، دون  ال�سهواين؟ عميّ

ة؟  اأن يفعل �سيئا اإليّ التلذذ بها، فماذا تَْعِنيه القويّ

لكن نيت�سه، رغم هذه البديهيات، يبقى َم�ْسكونا بفكرته الأحادية، ويعر�ض علينا، 

القوة.  اإرادة  الإن�سانية، وهي متر حتت قناع  حري، م�سهد الوجدانات  ال�سيّ فانو�سه  يف 

بالن�سبة اإليه، كما بالن�سبة اإىل لرو�سفوكو، )ومن جهتي اأ�سميّ اأي�سا مي�سال فوكو واإرادة 

ال�سلطة(، نف�ض ال�سخ�ض جنده حتت اأقنعة متعددة. كان باإمكان نيت�سه اأن يقول عن اإرادة 

الرغبة  اإن  الذات )الأنانية(.  قاله لرو�سفوكو، يف �سفحة �سهرية، عن حب  القوة ما 

بال  وحتيا  �سيء،  بكل  حتيا  مكان،  كل  يف  نف�سها،  هي  حتيا،  فوييه،  ح�سب  القوة،  يف 

�ض يف �سف النا�ض الذين يحاربونها؛ والأروع  ى بالأ�سياء وِبَعدمها؛ تُع�سيّ �سيء؛ تَر�سَ

من ذلك، يقول نيت�سه، اأنها تَكره ذاتها مع كارهيها، ت�ستغل هي نف�سها لتدمري ذاتها؛ ل 

.
739

ة لوجودها تَهتميّ اإليّ بوجودها، ويف حلظة وجودها، تريد اأن تكون عدويّ

)�س�آ�س(

�أو  ق الأمر ب�لعدالة  اإذا تعليّ  م� هي ا�ستتب�ع�ت هذه الرغبة اجل�حمة يف القوة؟ 

ح�سب  ل،  �ستتحويّ ف�إنه�  للب�سرية،  ال�س�حلة  الأعم�ل  وكل  الإخال�س،  اأو  يبة  الطيّ

ة ا�ستعرا�س اأن�ين للذات؛[ هذا املنطق، اإىل جمرد فع�لييّ

املحبة  اأبدى هذه  واإذا  اإيليّ ول متنعوهم(،  ي�أتون  الأولد  ي�سوع: )َدعوا  قال  اإذا   

لل�سعفاء ولل�سغار، فهو مل َيْبغ من ورائها اإليّ مار�سة الهيمنة، اأو رمبا هي طريق للوعي 

ته اأمام خملوقات �سغرية �سعيفة. حينما تعمد امراأة عطوفة وخمل�سة اإىل معاجلة  بقويّ

�سخ�ض حمبوب لقلبها، فهي ل ترمي اإليّ اإىل اإبداء اإرادة قوتها، اإىل الفتخار بكمالها 

العبارات:  نيت�سه يقولها �رشاحة بهذه  يتاأمل وُينازع املوت.  اأمام ذاك الذي  اجل�سمي 

بروح  اأنانية؟  اأكرث  �سيء  ثمة  هل  هذا،  الن�ساء  عطف  اإىل  احلب،  هذا  اإىل  »انظروا 

ن�سقية، فاإن املنكوب يذميّ م�سبقا العناية التي �سيُحظى بها«. 

739- « Le désir de puissance, lui aussi, vit partout, vit de tout, et vit de rien ; il s’accommode des 
choses et de leur privation ; il passe lui-même dans le parti des gens qui lui font la guerre ; 
et “ce qui est admirable, il se hait avec eux, il travaille lui-même à sa ruine ; enfin il ne soucie 
que d’être, et pourvu qu’il soit, il veut bien être son ennemi” ». 
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اإن اأ�سغر الأعمال واأعالها،  ل �سيء، يف ن�سق نيت�سه، يخرج من قب�سة الأنانية، 

اأ�سعف امل�ساعر الإن�سانية واأقواها، كلها تندرج يف اإطار حبيّ الذات. اإن با�سكال حمقيّ 

يف قوله: اإذا كان من الواجب اإنزال الإن�سان حينما يرتفع، فاإنه يجب اأي�سا َرفعه حينما 

نيت�سه  بها  ر  ُيحقيّ التي  الطريقة  اإظهار  اإىل  فوييه،  ورائها  يرمي من  القولة،  ينزل. هذه 

الإن�سان وي�سحله يف احل�سي�ض: »ل اأحد ُي�ساهي نيت�سه يف فنيّ حتقري الطبيعة الإن�سانية 

«. مهما فعلنا، ومهما قلنا، ومهما فكرنا، 
740

)dans l’art d’avilir la nature humaine(

يء، مثل اأولئك املر�سى امل�سابني بهذيان ال�سطهاد،  فهو ياأخذ كل �سيء من اجلانب ال�سيّ

والذين يعتقدون اأننا اإذا َمَددنا لهم َيد العون، فذلك لكي نوؤذيهم.

اأمام  لنيت�سه.  املرتعد  امليزان  وزنها يف  تفقد  فوييه،  يوا�سل  النزيهة،  امل�ساعر  كل 

ابداع فني جميل، تقولون، نحن ل نكتفي بالإعجاب بالعمل يف ذاته، بل نريد اأي�سا 

مدح الفنان؛ لكن نيت�سه مينعكم من ذلك على اأ�سا�ض اأن املدح هو طريقة يف التعوي�ض 

اعرتاف  كل  من  تخلي�سنا  اإىل  اإليّ  يهدف  ل  تعوي�ض  هو  اإلينا،  ُمنحت  خريات  عن 

ر، ُيقييّم، َيحُكم؛ وهو  تنا لنا، لأن الذي مَيدح ُيوؤكد، ُيقديّ باجلميل؛ اإنه اأي�سا »�سهادة قويّ

نيت�سه هو الذي   .
741

اإ�سناد �رشف ما التاأكيد، القدرة على  عي احلق يف القدرة على  يديّ

ي�سطر اأ�سفل الكلمة اجلميلة »قدرة« والتي بنى عليها ق�رش غيومه. 

ق باأي �سيء، نظرا اإىل اأن كل ما هو فعلي يفرت�ض  اإن كلمة »قدرة« ميكن اأن تُل�سَ

د لنف�سي قدرتي على  املمكن؛ اأنا اآكل اإذن ميكنني اأن اآكل، وبالتايل اإذا اأكلُت فِلَكي اأوؤكيّ

الأكل. اأنا اأحبيَّك اإذن ميكنني اأن اأحبيّك، وبالتايل اأحبك لكي اأ�سعر بقدرتي على اأنني 

ب�لفعل نعرث  اأنه حيث يوجد ما هو  اأحبيّك. يف الوقت املنا�سب لي�ض ثمة ما مينع من 

على ما هو ب�لقوة.

على اأ�سا�ض هذه ال�سل�سة من الأخطاء، ل يف الكتابة، واإمنا يف التفكري، يقول فوييه، 

ي�سل نيت�سه اإىل اكت�ساف اأن يف ال�سعور الأخالقي املزعوم لالعرتاف باجلميل ثمة �سعور 

740- ن. م، �ض، 273.
ل العمل ذاته بل نريد الثناء على  741- انظر: نيت�سه، اإرادة القوة، § 343، �ض، 270 271. »اأمام عمل فنيّي ل نكتفي بتاأميّ
تنا نحن، لأنيّ الذي ُيثني،  الفنيّان. فما هو الثناء اإذن؟ نوع من التعوي�ض على خرْيات ِنْلَناها، اإرجاع، �سهادة على قويّ

ر وُيقييّم وَيْحُكم: اإنه ي�ستاأثر بحق الإثبات، بحث الت�رشيف ... الإح�سا�ض املكثف بال�سعادة وباحلياة هو  يوؤكد وُيقديّ

 : انتقام قوييّ باجلميل هو  العرفان  الإن�سان ...  ُيثني  الإح�سا�ض  بالقوة: وانطالقا من هذا  ُمكثيّف  اإح�سا�ض  كذلك 

انتقام تتم املطالبة به ومار�سته بق�سوة بالغة هناك حيث يجب احلفاظ على امل�ساواة والأنفة يف ذات الوقت، هناك 

حيث تتم مار�سة النتقام باأف�سل طريقة«.
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اأو  نَثاأر نحن جُنازي اخلري باخلري  نَنتقم، نحن ن�سُكر؛ لكي  . لكي 
النتق�م742 لاأخالقي: 

ال�رش باخلري، وباجُلملة: »العرتاف باجلميل هو انتقام«. هذا هو لب اأخالقيات نيت�سه، 

جل تنجو من هذا  اإنها وح�سية ما بعدها وح�سية. ول حتى حمبة الرجل للمراأة اأو املراأة للريّ

امل�سري التعي�ض. فعال، ح�سب راأيه، كما ح�سب راأي هوبز ولرو�سفوكو اأنت تعتقد باأنك 

حتب الآخرين لذاتهم بينما يف احلقيقة اأنت حتبيّهم لنف�سك فقط. عظم النف�ض بالن�سبة 

اإىل لرو�سفوكو ُيعربيّ عن نزعة الأنفة؛ اأنت حتتقر الكل لكي متتلك الكل؛ تعل الإن�سان 

ُده نيت�سه: اأن ياأمر ال�سخ�ض نف�سه  . هذا بال�سبط ما ُيردِّ �سييّد نف�سه لكي ي�سري �سيد الكليّ

لكي يقدر على الت�سلط على الكل. ال�سخاء بالن�سبة اإىل لرو�سفوكو لي�ض اإليّ طموحا 

ُمقنيّعا، هو ا�ستعمال حاذق للنزاهة بغر�ض نيل م�سلحة اأكرب. يف نظر نيت�سه، لي�ض هناك 

يف ال�سخاء ح�ساب م�سالح، بل ثمة �َسكرة القوة، والتي هي، يف العمق، يقول فوييه، 

رق املُلَتوية  امل�سلحة العليا. اخلريييّة بالن�سبة اإىل لرو�سفوكو هي لي�ست اإليّ واحدة من الطيّ

التي ي�ستعملها احلب الذاتي لتحقيق غاياته. بالن�سبة لنيت�سه، اخلريية هي و�سيلة اأخرى 

لتمديد الفعل والقوة على ح�ساب الآخر، ولإثارة انتباه وحمبة وخوف الآخرين. 

اأنانية؛ عند نيت�سه هما  بالن�سبة لُهوبز ولرو�سفوكو هما ح�سافة  العطف والرحمة 

جنب، ووهن، وانهيار لإرادة القوة، واإح�سا�ض �سد الطبيعة. لكن يف نقطة واحدة، ل 

هوبز ول لرو�سفوكو يوافقان نيت�سه على اأن فكرة الواجب تفوح منها رائحة الق�سوة، 

الذاتي.  بالتعذيب  التلذذ  اأي  بالوح�سية،  احليواين  لل�سعور  وَرْوَحنٌة  حتويٌل  واأنها 

ميكن  ول  اأعلى،  مثال  نحقق  وبف�سله  الو�ساعة،  على  ُيْعلينا  فوييه،  يقول  الواجب، 

األطف من  النف�ض. احلقيقة احلقة، يخل�ض فوييه، هي  اأبدا م�سدرا لتعذيب  اأن يكون 

.
743

�سف�سطائية نيت�سه

يا حمرجا جدا على نيت�سه واأتباعه.  فوييه يقوم بهذه التجربة الذهنية، ويطرح حتديّ

ع  ه�ن )le pari( و�سيلًة لو�سْ را با�سكال، جعل من الرِّ قال: نحن نعلم اأن كانط، ُمتذكيّ

ُيراهنا  اأن  ونيت�سه  لرو�سفوكو  مبقدور  هل  ح�سنا؛   . املحكيّ على  الأ�سخا�ض  قناعات 

راأ�سهما باأنه مل يوجد قط، ولن يوجد باملرة عند اأي �سخ�ض، ويف اأي مكان من العامل، 

اآن على املراهنة على اأنه ل يوجد لها اأثر  ة من النزاهة؟ نذهب اأبعد، هل يتجريّ اأدنى ذريّ

742- ن. م، �ض، 274.

743- ن. م، �ض، 279.
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لي�ض فقط  نيت�سه، ح�سب فوييه، رمبا كان �سرُياهن، لأنه يحبيّ املخاطرة  يف قلوبهما؟ 

املخاطرة املعقولة التي تكلم عنها غويو، بل املخاطرة املجنونة )le risque fou(، هيام 

.
744

)charme des esprits fous( الأرواح املجنونة

قدراته  لكل  مالك  كثريا،  نف�سه  �سييّد  فهو  يراهن؛  لن  لرو�سفوكو  نظريه  لكن 

اف، بل �ساحب ب�سرية ونََظٍر ثاقب، رغم  العقلية: لي�ض ب�ساعر، هو حمليّل؛ لي�ض بعريّ

اإذا تعليّق الأمر  النا�ض، يوا�سل فوييه،  اأغلب  اإن  اإليّ ن�سف الروح الب�رشي.  اأنه مل ير 

ال�سخ�سي،  اأمام �سمريهم  بالحرتام،  املمتزج  بنوع من اخلوف  مُيْ�ِسكون،  باملراهنة، 

وهذا اخلوف يوقظ فيهم فكرة هادية، فكرة الكرامة الفردية واحلب ال�سامل والتي يكفي 

.
745

رها يف الذهن، حتى يبدوؤوا يف حتقيقها ت�سويّ

اإن نيت�سه ولرو�سفوكو، ولكن هذا احلكم ينطبق على كل الأنانيني، يف حتليلهما 

ران مثل ذاك الذي وجَد نُحا�سا يف قالدة من ذهب، فحكم باأن  للم�ساعر الإن�سانية، ُيفكيّ

القالدة كلها من نُحا�ض.

�سوا الروح  جلني، يوؤكد فوييه، وهو اأن عند لرو�سفوكو، َعوِّ مع اختالف بني الريّ

نيت�سه.  على  ف�سَتح�سلوا  بالالعقل،  البارد  العقل  ا�ستبدلوا  املبالغة،  بروح  الليّطيف 

مثل العديد من ال�سعراء، فاإن نيت�سه له يف دماغه عطالة منطقية؛ وهي ل متثل بالن�سبة 

نف�سه  ر  زويّ كبري  ر  »ُمزويّ نيت�سه  فوييه:  يكتب  النهاية،  ويف  فا�سلة.  ية  خا�سيّ للفيل�سوف 

.»
746

بنف�سه، وراأ�سه احلارق هو بركان يقذف ِحمما من ال�سفا�سف

)�س�آ�س(

مل  تف��سيل  يف  ودخل  اأبعد  مدى  اإىل  ذهب  بل  مم�حكته،  من  فوييه  ينته  ومل   

نقراأه� ل عند دولوز يف كت�به الفظيع »نيت�سه والفل�سفة« ول عند اأْحدث املوؤولني 

 .)P. Wotling( اأو ب�تريك فوتلينغ )M. Haar( الفرن�سيني، من اأمث�ل مي�س�ل ه�ر

744- ن. م، �ض، 280.
745- ن. م، ن. �ض.

746- ن. م، �ض، 282.
« Un grand mystificateur mystifié par lui-même, sa tête ardente est un volcan qui rejette en lave tous 
les sophismes ».
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عن اإرادة القوة، يقول فوييه، ل نعرث عند نيت�سه على ا�ستقرار من حيث التعريف 

ر اآراءه من �سفحة لأخرى.[  ل ويحويّ والتحليل والنت�ئج، فهو يبديّ

اجل�سد  اإىل  انتقل  ثم  عامة،  احلياة  اإىل  ماح  عمياء،  اإرادة  اإنها  قال  اأن  بعد  فعال، 

والغريزة، ثم عاد اإىل اإرادة احلياة ال�سوبنهاورية التي كان قد رف�سها، ثم اجل�سد. واأخريا 

قال: »لي�ض تزايد الوعي هو الهدف بل ت�سعيد القوة، وفائدة الوعي مت�سمنة يف هذا 

الت�سعيد؛ وباملثل يف اللذة والأمل. ل يجب اعتبار و�سائل ب�سيطة كِقيَم عليا )على �سبيل 

املثال حالت وعي مثل الأمل واللذة، بينما الوعي ذاته لي�ض اإليّ و�سيلة(«. اإن هذه اجلملة 

التي اأوردها فوييه يف جمرى نقا�سه لنيت�سه لو قراأت مبفردها ملا عنت لنا �سيئا. لكن فوييه 

الذي تتبيّع بالتدقيق ن�ض اإرادة القوة، فهم معناها جييّدا وا�ستخرج منها النتائج الالزمة. 

 ainsi raisonne( طبعا  نيت�سه  به  ويق�سد  لفوييه  الكالم  الالاأخالقي  ر  يفكيّ هكذا 

نف�سه  اأنه هو  يرى  الغائية، ل  العلل  باأ�سحاب  ا�ستهزاأ  الذي  notre amoraliste(، هو 

ره اأن الكائن يتبع القوة بهدف القوة فقط، دون  واحد من اأ�سحاب العلل الغائية بت�سويّ

ة اأو الوعي بها. اإذا كان الكائن ل ي�سعر ب�سيء ميّا ي�ستطيع  م بهذه القويّ التفكري يف التنعيّ

م الباهر! اإن  ول يدري ما ي�ستطيع، اإذا كان ل ميلك وعيا بقدرته ول اإدراكا لها، فيا للتقديّ

هذا الكائن ُي�سبيّهه فوييه مِبْدفٍع قادر على َقذف ُقنبلة لع�رشين كيلومرتا، لكنه ل يعرف 

.
747

عنها �سيئا، ويتقييّاأ اآلييّا وبا�ستمرار نارا ودخانا

لقد لحق فوييه نيت�سه يف هذا الكتاب الرائع وحا�رش اأتباعه وو�سعهم يف مفارقات 

خطرية ل اأظن اأن النيت�سويني ا�ستطاعوا حلها اأو تاوزها. يقول: ميكننا اأن نحب�ض نيت�سه 

اهم اأن ي�ستطيعوا اخلروج منها. وتالميذه املحدثني يف مفارقة ثالثية ونتحديّ

دة؛ واإذن، فهي �ساحلة  ا اأن تكون اإرادة القوة )والقتدار( قاعدة �سكالنية جمريّ اإميّ  )1

لكل �سيء، وبالتايل غري �ساحلة ل�سيء ول تُف�رشيّ اأي �سيء؛ اأو اأنها ت�سري اإىل عالقات 

واقعية وقابلة للمعاينة؛ ولكنه اأمر لعلمي الزعم باأن كل العالقات التجريبييّة تُختزل يف 

ة قلم لثالثة اأرباع الواقع، ثالثة  و بجريّ اإنها حَمْ عالقات قوة اأو يف البحث عن القوة؛ 

ري الذي َيْثمل ل يحلم بالقوة،  كِّ اأرباع العالقات الفعلية التي تك�سفها التجربة. اإن ال�سِّ

ة؛ العا�سق، بني اأح�سان َحِبيبته  كر يف حد ذاته لي�ض بعالقة قويّ حتى ل �سعوريا، وال�سيّ

747- Ibid., p. 293-94. « Il est comme un canon qui pourrait envoyer un boulet à vingt kilomètres, mais 
n’en saurait rien et vomirait machinalement feu et fumée ».
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ول  هيمنة؛  غريزة  لي�ست  بالتع�ساء  الراأفة  اللذة؛  بل  ال�سلطة،  اأو  القوة  عن  يبحث  ل 

ه،  اخلجل اأو العفة، اأو التوا�سع ... الخ. دون �سك، كل �سيء قابل اأن ُيَزيَّف واأن ُي�سويّ

م�ساعرنا كما باقي الأ�سياء: ونيت�سه بارع يف ذلك اأ�سد الرباعة. ميكننا على اأية حال اأن 

يَعة بجانب بُذور َعَظمة، لكن هذا لي�ض مربرا خللط كل الأ�سياء  نَعرث على عنا�رش َو�سِ

اأفقها  التيّْو�ِسيع من  بَعَماء وغباء، بدل  الكائنات،  م يف  �ض َمزعوم للقوة يتحكيّ يف تعطيّ

ى القوة مثل كل الن�ساطات الأخرى. ون�ساطها، بدل اأن تتخطيّ

مفارقة اأ�سا�سية ثانية )اأتَاِبُع ترجمة ن�ض فوييه، �سفحة 294 وما بعدها( نُحِكُم   )2

حقيقي”  �سيء  “ل  اإما  باحلقيقة:  املتعلقة  تلك  وهي  واأتباعه،  نيت�سه  على  القب�سة  بها 

واحلقيقة لي�ست اإليّ وجهة نظرنا البيولوجية، وبالتايل لي�ض ثمة حتى عالقات م�سلحة 

ة ميكنها اأن تكون حقيقية، ن�سبييّا اأو قابلة للتحديد، واإما اأن تكون  حياتية ول عالقات قويّ

اأو  احليوانية  منظوريتنا  واإذن  اأحا�سي�سنا،  عن  م�ستقلة  ن�سبيا،  حقيقية  عالقات  هناك 

الإن�سانية لي�ست هي مقيا�ض كل �سيء. الراأي الأ�سوب هو الثاين، واإليّ لو مل يكن ثمة 

اأمام ِعْلم الب�رشيات؟ ملاذا ت�سمح  تَْنَحني فو�سى الظواهر خا�سعة  من حقيقة، فلماذا 

اأ�سعة النيّجم فيغا )Wéga( اأو اأنطارا�ض )Antarès(، عندما نُحليّل طيفها، مبعرفة التكوين 

العلوم  م  تقديّ اإن  “مبنظورنا”؟  متاما  ُمبالية  ول  حياتنا،  على  غريبة  لنجوم  الكيمياوي 

للذاتوييّة   )la quotidienne réfutation( اليومي  ح�ض  الديّ هو  فوييه،  يقول  احلديثة، 

املطلقة لربوطاغورا�ض وحتى للذاتوية الن�سبية التي مُتثل الأر�سية الأوىل للكانطية.

اأخريا املفارقة الثالثة التي نَح�رش فيها نيت�سه، يقول فوييه، لي�ست اأقل اإحراجا من   )3

ِقيم”، حتى ن�سبي،  “�ُسليّم  ا اأن “كل �سيء جائز”، واإذن ل جمال لإر�ساء  �سابقاتها. اإميّ

ديناميكي، �سالح بيولوجيا؛ اأو اأن ثمة واقعيا عالقات قوة، عقلنة، اإح�سا�ض والتي هي 

د” الواقع ل “انحطاطه”؛ يف هذه  باتاه “احلياة ال�ساعدة”، ل “النازلة”، باتاه “متديّ

احلال اإذن لي�ست كل الأ�سياء متكافئة بالن�سبة لإرادة كائن عاقل قادر على حتديد وتقييم 

تلك العالقات. اإن الالاأخالق املطلقة، مثل الريبية املطلقة، يجب اأن تنغلق يف ال�سمت 

املطلق؛ ل يجب عليها الت�رشيح باأييّ حكم حقيقي، اأييّ حكم م�سلحي، ول اأييّ حكم 

�ض حتى الهذيان، مثل زراد�ست، لنموذج الإن�سان الأعلى. قيمة، واأقل منه اأن تتحميّ

فوييه ُيعلمنا باأن اأتباع نيت�سه املتاأخرين )الِكَتاب �سدر �سنة 1905( يتجادلون يف 

هذه ال�سعوبات الثالث وغري القابلة للحل، ول يجدون من خمرج اأمامهم اإليّ اللعب 
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على الكلمات وت�سويه معانيها. وقد اأعطى مثال واحد من النيت�سويني الفرن�سيني، جول 

دي غولتييه )J. de Gaultier( الذي زعم اأن »اجلهد الإن�ساين يف �سبيل اخرتاع قيمة 

اأعلى من القوة، يتلخ�ض، يف نهاية املطاف، يف متويه القوة حتت مظهر ا�سم خمالف. 

ة تعلو  اإن عمل نيت�سه يف�سي متاما اإىل الغاية التي يرمي اإليها. فهو ُيظهر اأن ل وجود لقويّ

على القوة واأنه، كليّما بدا، يف دنيا الأخالق، اأن مبداأ مغايرا قد انت�رش، ل نكت�سف اإليّ 

«. اعرتا�ض فوييه: نحن ل نقبل هذا الختزال الذي ُيقليّ�ض كل 
748

ة حالة ُمقنيّعة من القويّ

ة، اللهم اإليّ اإذا اأخذنا كلمة قوة مبعنى ف�سفا�ض يدخل فيه كل �سيء: قوة  �سيء اإىل قويّ

فكرية، قوة اأخالقية، قوة ع�سلية ...الخ. 

اإن النيت�سويني اأنف�سهم هم الذين َيْك�سون الأ�سياء األِب�َسة خمتلفة، ويخفونها حتت 

مظاهر ا�سم واحد: »القوة«. هذه القوة اخلالقة لكل �سيء، لكل طاقة ولكل �سكل من 

الوقوع يف  ثمة خطر  بل  فل�سفي،  اأي م�سكل  مبداأ غائما ل يحل  تبقى  احلياة،  اأ�سكال 

م�سادرة على املطلوب: القوة تف�رش القوة، الطاقة تف�رش الطاقة، اجلمال يف�رش اجلمال، 

وكذلك الأخالق تف�رش الأخالق. هنا، يوؤكد فوييه، يقع نيت�سه واأتباعه يف كما�سة ل 

انفكاك لهم منها، ي�سعون اأنف�سهم اأمام عجز مطلق، ل اأخالقية مطلقة، طاملا ل ُيدخلون 

هة،  موجيّ اأفكارا  اأو  حمبة،  مبداأ  وحتى  ما،  معقولية  مبداأ  ال�ساملة  البدائية  تهم  قويّ يف 

وم�ساعر موجهة: »عند التالميذ، كما عند املعليّم، التف�سري املزعوم باإرادة قوة يبقى لفظييّا 

.»
749

ى اإليّ من ذاته ول يتغذيّ

)�س�آ�س( 

ي اإليّ اإىل النفي املطلق  على م�ستوى ِقَيِمي بحت، اإرادة القوة ل ميكن اأن توؤديّ

لالأخالق، اإىل التكري�س الأ�سر�س لق�نون الغ�ب على وجه الأر�س.[

اأن  يجب  ل  اأنه  قاعدة  من  تنبع  النيت�سوية،  اأخالق  لاليّ ال�رشورية  النتيجة  فعال، 

نَ�ْسجب اأييّ �سيء. ونيت�سه هنا يعتمد على ما ميكن اأن ن�سميه يف الالهوت الإ�سالمي 

748- M. J. de GAULTIER, « Nietzsche et la croyance idéologique », in Revue des idées, 15 septembre 
1904, cit in E. FOUILLEE, L’amoralisme, op. cit, p. 295.

749- ن. م، �ض، 296.
« Chez les disciples comme chez le maitre, la prétendue explication par une volonté de puissance 
demeure verbale et ne se nourrit que d’elle-même ».
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العامل  يف  الفل�سفة.  لغة  يف  ال�ساملة،  احلتمية  والقدر،  الق�ساء  اأو  املطلقة،  باجلربية 

عن  واإبعاده  ما  �سيء  اإدانة  حمكم،  ت�سل�سل  بح�سب  ي�سري  �سيء  كل  حيث  الواقعي، 

املخييّلة، يعني اإدانة الكل واإبعاد الكل، وبالتايل اإدانة جرمية قتل الأب، مثال، تعني اإدانة 

العامل كله. اإن قولة: »هذا ال�سيء ما كان يجب اأن يكون، ما كان يجب اأن يكون على 

هذا النحو«، هي مهزلة يف راأي نيت�سه. اإنه من العبث مبكان تخييّل، مثال، ال�ستتباعات 

م منبع احلياة، لو اأردنا حمو ما هو خطري  التي تَنُتج لو مل تُقرَتف جرمية قتل الأب؛ �سنحطيّ

ر منها. بهذه العملية يعرت�ض فوييه فاإن نيت�سه يعود لي�ض فقط اإىل احلتمية التي كان  وُمدميّ

اجلربية  اإىل  بل   ،)mal aiguisées( ال�سحذ  �سييّئة  ب�سهام  رماها  قد  اأخرى  موا�سع  يف 

اأي�سا  يعود  اإنه  جوبيتري.  عامل  يف  و�سيع  �سيء  ل  حيث  �سبينوزا  �ساكلة  على  املطلقة 

اأو تفادي  اإرادة حمو  اإىل الربهان الك�سول للجربية املحمدية )يق�سد بها ال�سالمية(. 

ما هو م�رشيّ باحلياة، مثل الطاعون، هو اإرادة حتطيم منبع احلياة؛ اإذن مرحى بالطاعون، 

.
750

وؤ على مقاومته، ل يف اخليال ول يف الفعل فلَن�ْستقبله دون التجريّ

نرى  »هكذا  يقول:  انت�ساره،  ُمعلنا  نيت�سه،  فاإن  املطلقة  اجلربية  هذه  طريق  وعن 

ر للعامل«. وجواب فوييه: كان با�ستطاعة نيت�سه اأن  م كل ت�سويّ كيف اأن الأخالق تُ�سميّ

ر للعامل برغبته يف اعطائنا ترياق  م كل ت�سويّ اأن الطبيّ ي�سميّ ُي�سيف: هكذا نرى كيف 

املر�ض  ذلك  اأن  ميوت،  اأن  ينبغي  كان  ما  الإن�سان  هذا  اأن  باعتقاده  ة،  م�ساديّ واأج�سام 

.
751

املعدي ما كان ينبغي اأن ُيوجد

البداية  يف  واعيا،  تفاوؤل  تُنِتج  الالاأخالقية،  الفل�سفة  هذه  فاإن  نيت�سه  قنا  ديّ �سَ اإذا 

اأخالق اإىل ما هو اأكرث عدمييّة من العدمية احلالية، تدفع بالعدمية اإىل  تتحول هذه الاليّ

ا�ستتباعاتها الق�سوى، لكن لي�ض للمكوث فيها، بل للخروج منها. فهي ل تريد اأن تقف 

عند حديّ »ل« النافية، م�ستوى اإرادة النفي، بل تريد اأن تَنُفذ اإىل �سدها، وتبلغ التاأكيد 

الدائرية  احلركة  تريد  اختيار:  اأو  ا�ستثناء  للعامل كما هو، دون حتقري، دون  الديونيزي 

نيت�سه،  العليا، يقول  الت�سل�سل. هذه هي احلالة  الأبدييّة، نف�ض الأ�سياء، نف�ض لمنطق 

التي ميكن لفل�سفة اأن تبلغها: اأن تكون ديونوزيا اأمام الوجود. قاعدتي، ي�سيف نيت�سه، 

هو  يريد  ونيت�سه  احلالة؛  من هذه  غوته  يقرتب  اأحيانا   .)amor fati( القدر هي حب 

750- ن. م، �ض، 297.
751- ن. م، ن. �ض.
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بدوره اأن ُيلقي على العامل كما هو “نظرة ُغوتييّة )ن�سبة اإىل غوته(، نظرة كلها حمبة 

وح�سن اإرادة” ومن هذا املطبيّ يتجاوز الت�ساوؤم.

لكن فوييه مل ينخدع بهذا الكالم اجلميل. نيت�سه يتجاوز الت�ساوؤم بالت�رشيح باأن 

اأ�سواأ العوامل هو اأح�سن العوامل؛ بالقول “نعم” وَمرحى بالعذاب، بالهالك، والرذيلة 

. بف�سل �َسْكرة ديونيزو�ض، ودون تغيري �سيء من ال�رشور 
752

والإجرام واملوت الأخالقي

التي يالحظها يف العامل، فاإن الت�ساوؤم يتحول اإىل تفاوؤل مطلق. نيت�سه ل يكتفي بالقول، 

لأنك  اأنت خري  الأمل،  “اأيها  يقول:  بل  ا”،  �رشيّ ل�سَت  اأنت  الأمل،  “اأييّها  الرواقي:  مثل 

، وهذا الكل ل غاية له ول هدف ول معنى”. �سادر عن الكليّ

، للعذاب ي�سقط، مثل الآخرين،  ن اإىل اأنه بَقْوِله: “نعم” للعامل، لل�رشيّ لكنه ل يتفطيّ

يف رذيلة اإرادة تقييم ما هو موجود، لأن قول “نعم”، هو تقييم كما قول “ل” اأي�سا. 

لكن نيت�سه �سائر قدما ل يلتفت اإىل تناق�ساته: »اإن نقدا للوجود، بالعتماد على واحد 

ِقيَِمه، هو �سيء بال معنى وغري معقول؛ حتى بالعرتاف بدخول �سريورة تدمري،  من 

فهذه ال�سريورة �ستكون يف خدمة هذه الإرادة«؛ »تقييم الوجود ذاته! لكن هذا التقييم 

“ل”، مازلنا نفعل ما نحن عليه ...«. رديّ فوييه:  ل يزال جزءا من الوجود وبالقول 

لكنك اأنت، بتقبُّلك الوجود، باإعطائك الَقَدر ُحبيّك، بالقول “نعم” لكل �سيء، حتكم 

اأكرث  اأنت  بل  اإليك،  بالن�سبة  اأو  ذاته  يف  �سواء  ح�سن،  باأنه  عليه  حتكم  الوجود،  على 

اأنت  بالن�سبة يل”.  الأقل  العامل، على  اأمل يف  ة  ثميّ اإذن  اأتاأمليّ  “اأنا  ميّن يقول:  لمنطقييّة 

كرة، ديونوزييّة كانت  ، اإذن كل �سيء ح�سن”. وهكذا فاإن »هذه ال�سيّ تقول: “اأنا اأتاأمليّ

كرات، نوع من اجلنون. اأريد من كل قلبي اأي�سا اأن تكون �سعرا  اأم ل، هي، كما كل ال�سيّ

.»
753

ة اأو دينا ...؛ لكنها من الأكيد لي�ست فل�سفة باملريّ

ويف مالحظة اأ�سفل ال�سفحة و�سع فوييه تو�سيحا لقولته هذه. قال اإن نيت�سه الذي 

ي�سف الرومانطيقيني وفاغرن باأنهم ُم�سعوذون، ميار�ض هو نف�سه �سعوذة تقريبا لواعية. 

و“غنى  احلما�سة  الكاذب”،  “التعزيز  �سيغة  الرومنطيقية  على  عاب  و�ساعر،  كفنيّان 

752- « Il le surmonte en déclarant que le pire des mondes est le meilleur des mondes ; en disant oui et 
tant mieux à la souffrance, à la mort, au vice et au crime, cette mort morale ». Ibid., p. 298.

753- ن. م، �ض، 299. الن�ض الفرن�سي يف الأ�سفل.
« Cette ivresse, dionysienne ou non, est, comme toute ivresse, une sorte de démence. Je veux bien que 
ce soit aussi une poésie et une religion … ; à coup sûr, ce n’est pas une philosophie ».
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ة، بل موؤ�رَش عوٍز و�سعف. لكن هو نف�سه،  املعنى املتوا�سل”، وهي لي�ست عالمة قويّ

ماذا فعل يف الفل�سفة �سوى اأنه يعزز كل �سيء، يبالغ، يدفع اإىل الأقا�سي، وي�سل اإىل 

غاية الن�سوز؟ األي�ض موؤ�رش �سعف عقلي هذا؟ الفن اجَللل يقول نيت�سه هو احلاجة اإىل 

نيت�سه حما�سة �سد  اأكرث من  “ما وراء احلما�سة”. لكن، ينتف�ض فوييه، َمن كان  �سيء 

يبة، الرحمة والعدالة؟  الأخالق؟ من الذي �سَحَن اأكرث منه باحُلنق هجومه على الطيّ

قط  ي�سُكن  مل  الفل�سفة،  يف  وهائج  »م�سطرب  هذا:  هو  نيت�سه  على  فوييه  حكم 

يف  كان  احلما�سة”.  وراء  “ما  �سيئا  اإطالقا  فكُره  ب  ُيجريّ مل  للحكماء،  الهادئة  املعابد 

الربهان،  منطق  بتجاوزه  يتباهى  اأن   .»
754

الرومانطيقيني اآخر  والأخالق  ال�سيكولوجيا 

واأنيّ فل�سفته تُعربيّ عن �سخ�سه وج�سده، فهذا مثال رائع، يقول فوييه، للنزعة الغنائية، 

 من املريح جدا تاوز الرباهني؛ 
ِ

لي�ض منهج العلم والفل�سفة: »بالن�سبة للفيل�سوف والعامل

    .»
755

لكن هذا جييّد للمت�سويّفة، كما لل�سعراء والأنبياء

)ط�آط(

يتم  مل  اأي�س�  هي  اهلل”  موت  “فكرة  نيت�سه:  فل�سفة  يف  جوهرة  واأثَمُن  اأعزيّ   

الجم�ع على معن�ه�: امللحدون يعتربونه� ك�سب� ثمين� لهم، املوؤمنون يرف�سونه� 

ويعرت�سون اأن الإله الذي يعنيه نيت�سه هو الإله الأخالقي، واأنه يجب الرتكيز على 

خط�ب املجنون الذي ك�ن اأكرث ح�س�فة حينم� اأعلن اأنه يبحث عن الإله احلقيقي. 

ج اإىل هذه الفكرة هم� ه�يدغر وي��سرب�س.[  اأكرث من رويّ

مع  ماحكة جدالية  هايدغر يف  قد مات”، دخل  اهلل  “اإن  نيت�سه  لقولة  يف حتليله 

البقاء  يعني  الإحلاد،  يف  نيت�سه  فكر  اختزال  اأن  اإياهم  ُمنبيّها  امللحدين،  النيّيت�سويني 

. خطاب نيت�سه الذي و�سعه على 
756

طني يف الواجهة اخلارجية واملهرتئة للعدمية متوريّ

754- ن. م، �ض، 299.
755- ن. م، ن. �ض. 

« Nietzsche prétend ainsi surmonter la démonstration, être absolument personnel. C’est un 
merveilleux idéal du lyrisme, non la méthode de la science et de la philosophie. Pour le philosophe 
et le savant, il serait trop commode de surmonter les démonstrations ; cela est bon pour les 
mystiques, comme pour les poètes et prophètes ».
756- M. HEIDEGGER, Nietzsches Wort „Gott ist tot“, in Holzwege, Vittorio Klostermann, Frankfurt 

am Main 1994, p. 219.
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ال�سطحية  الآراء  مع  �سيء  ي�سرتك يف  اهلل ل  فيه عن موت  ُيعلُن  والذي  املعتوه،  فم 

ن اأية نرَبة �سالبة،  لأولئك الذين ينكرون وجود اهلل. اإن عبارة “اهلل قد مات” ل تت�سميّ

اإله«.  اأي  اأنه قيل: »لي�ض هناك  الدين، كما لو  تُعربيّ عن ُكره حقري �سد اهلل و�سد  ول 

الكيانات  اإىل  وبالإ�سارة  ُقِتل  اإله  عن  بالإعالن  فقط  اكتفى  هايدغر،  ح�سب  نيت�سه، 

الدميقراطية،  ال�سرتاكية،  امليت�فيزيق�،  القيم،  فكر  القتل:  هذا  عن  امل�سوؤولة 

طحيني  العدمية غري املكتملة. ل ينبغي بالتايل اأن نَْخلط نيت�سه »باأولئك امللحدين ال�سيّ

)oberflächlichen Atheisten( الذين ُينكرون وجود اهلل اإذا مل يعرثوا عليه يف اأنبوب 

لي�ض   .»
757

مهم “يوؤليّهون” تقديّ الطريقة،  بهذه   
يّ

املَنفي اهلل،  مكان  يف  والذين  اختبار، 

هناك عند نيت�سه اأييّ �سيء من »الالمبالة والهو�ض التدمريي الليّذْين مُيييّزان الفكر احلريّ 

فل�سفته  اإنيّ  بل  نيت�سه ملحدا،  نعترب  اأن  «، ول ميكن 
758 

)eitlen Freidenkerei( لتافه�

هي النقي�ض لالإحلاد. فقولة „اإن اهلل قد مات“ لي�ست النيّفي )keine Verneinung( بل 

ميمي )das innerste Ja( لالإله القادم«. وبالتايل فاإن نيت�سه كان  هي “الثبات” ال�سيّ

على اأمتيّ الوعي من اأنه »بدون اإله ما وبدون الآلهة من غري املمكن اأن يكون هناك وجود 

 .»
759

تاريخي

اإما  هايدغر،  نظر  يف  هم  اإحلادهم،  اإىل  نيت�سه  جريّ  يريدون  الذين  اأولئك  اإن 

»تَعبوا  الذين  اأولئك  اأو   »)Die Lahmen( الك�ساىل ز،  »الُعجيّ املفكرين  من  جمموعة 

لإحلادهم  بخ�ض  تاأكيد  عن  نيت�سه  ت�رشيحات  يف  يفتيّ�سون  واأ�سبحوا  َم�سيحييّتهم  من 

ه بالدرجة الأوىل للملحدين الذين  «. هايدغر ُينبيّه اجلميع، واخلطاب موجيّ
760

الإ�سكايل

يعتقدون اأن نيت�سه كان اإن�سانا دون اإله، يعني عقالنيا ملحدا، باأن يتعليّموا من املجنون 

قيل  ما  �سماع  بعدم  اأخرى  مرة  نتظاهر  لن  هكذا،  اهلل.  مبوت  الأول  هو  �رشيّح  الذي 

«. كل الفح�ض الذي قام به 
يف املقطع الأول: »“اأبحُث عن اهلل! اأبحُث عن اهلل!”761

ز يف املقطع الأول من ت�رشيح  ه اإىل م�ستمعيه القادرين على التفكري، ُمَركيّ نيت�سه، واملُوجيّ

757- ID, Nietzsche I, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 1996, p. 287.
758- ID, Nietzsches metaphysische Grundstellung, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 1986, p. 

192. Cfr. D. Losurdo, La comunità, la morte, l’Occidente. Heidegger e l’ideologia della guerra, 
Bollati Boringhieri, Torino 1991 )ristampa 2001(, p. 122.

759- ID, Nietzsche: Der Wille zur Macht als Kunst, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 1985, p. 
191. „ein geschichtliches Dasein ohne den Gott und ohne die Götter nicht möglich ist“; 

760- ID, Nietzsche I, p. 288.
761- ID, Nietzsches Wort „Gott ist tot“, p. 266.
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املجنون،  اإن �سيحة  اآذانا �ساغية.  الآن  اإىل حد  لكنه مل يجد   
يّ

املجنون، ت�رشيح جلي

يختم هايدغر، »�ستبقى دون اإ�سغاء طاملا مل نبداأ يف التفكري. لكن الفكر يبداأ متى تيقنيّا 

.»
762

د لعدة قرون، هو اأ�رش�ض اأعداء التفكري اأن العقل، الذي جُمِّ

�سعار  من  للتقليل  واجتهد  للتعايل،  نيت�سه  جريّ  نف�سه  هو  حاول  فقد  يا�سرب�ض  اأما 

موت اهلل. قال: نحن جند يف فكر نيت�سه اتاهني: اتاه �رشيح يزيح الإله كي يعلي من 

�ساأن الإن�سان، واتاه �سمني ول واع مفاده اأن الإن�سان، من حيث اأنه كائن حمدود، ل 

. اإن �ساأن التعايل �سعب املرا�ض، ينطبق عليه هذا املثل 
763

ميكن اأن يكتمل دون التعايل

بعبارة يا�سرب�ض: “اإنكار التعايل  اأو   ،)”curvata resurgo“ اإذا لويتني اأقف مرة اأخرى(

املبداأ ينطبق على نيت�سه وقد عا�سه هو �سخ�سيا من خالله  764”. وهذا 
ُيعيد انت�سابه فورا

اأفكاره وحياته العملية. 

لأنه  احلقيقة  على  كذلك  هو  الإن�سان  اأن  هي  ليا�سرب�ض،  بالن�سبة  العامة  املقدمة 

يعي�ض مبرجعية التعايل. وترجمتها اأن الإن�سان ل ميكن اأن يعي�ض دون اهلل، وهي فكرة 

اأي�سا، رغم  ال�سطحية. و�سحل  حلة  ال�سيّ يعرفها اجلميع من خالل كتابات الإ�سالميني 

التعايل هو �سكل الظاهر يف الإن�سان، وفقط من خالله ميكن  باأن  القول  اأنه متكليّف، 

لالإن�سان اأن ي�ستح�رش م�سمون الوجود ونف�سه. والإن�سان، ي�سيف يا�سرب�ض، ل ميكن 

اأن يهرب من هذا الإلزام؛ اإذا مل يعرتف به، اإذا غييّبه، فاإن �سيئا اآخر يدخل بدل املُغيَّب. 

نيت�سه يريد اأن يعي�ض بدون اهلل، لأنه ُمقتنع بكل �سدق اأنه ل ميكن اأن يوا�سل يف العتقاد 

يف اهلل، واإليّ فاإنه �سيخدع نف�سه با�ستمرار.

اأنتجه هو  الذي  ال�سديق زراد�ست،  العالقة مع  تنامت  اإثر هذا العتزال،  لكن، 

الذي  ال�سوؤال  مكانه.  اآخر يف  �سيئا  ي�سع  اأن  باهلل، وجب  يعرتف  ل  اأنه  وطاملا  نف�سه، 

يطرحه يا�سرب�ض: كيف حدث ذلك؟

اجلواب طويل ومعقد نوعا ما. �ساأختزله يف هذه الفقرة. يف نظريته امليتافيزيقية، 

نيت�سه يختزل الوجود يف املوجود املح�ض؛ »الوجود هو العود الأبدي«؛ وهكذا فقد 

762- ID, Nietzsches Wort „Gott ist tot“, p. 267.”daß die Vernunft die hartnäckigste Widersacherin des 
Denkens ist“.

763- K. JASPERS, Nietzsche. Einführung in das Verständnis seines Philosophierens, Walter de Gruyter, 
Berlin 1950, p. 427.

764- Ibid., p. 428. „Die Verleugnung der Transzendenz läßt sie sogleich wiederstehen“
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ر يف هذا العود الأبدي وا�ستتباعاته على الوعي  حليّ حمليّ العتقاد يف اهلل �رشورة التفكيّ

اإرادة القوة؛ كل ما يحدث  بالوجود، ونتائجه على املمار�سة والتجربة. »الوجود هو 

اأ�سكالها، القوة الوحيدة الدافعة  لي�ض �سوى متظهر لإرادة القوة التي هي، يف لنهائية 

معنى  لديونيزو�ض.  امليتولوجي  بالرمز  اة  م�سميّ وهي  حي�ة؛  هو  الوجود  ل.  للتحويّ

 جمال الإن�سان الأعلى، 
يّ

الوجود هو الإن�س�ن الأعلى«. ل يهمني الإله، لقد اأقبل علي

.
765

يقول نيت�سه

اإىل ماذا يريد اأن ي�سل يا�سرب�ض؟ اإىل قلب كل هذه املكونات اإىل نقي�سها، والربهنة 

على اأنها ل حتمل بال�رشورة معنى حُمايثا، بل كلها تعود اإىل التعايل، وهكذا، فاإن ما 

 statt des( اهلل  تعايل  عك�ض  على  فعال،  بالي�رشى.  �سحبه  متيّ  اليمنى  بيده  نيت�سه  قدمه 

Transzendenz Gottes(، الوجود هو دائما املُحايثة التي ميكنني اأن اأجدها، اأفح�سها، 

القوة  اإرادة  الأبدي، يالحظ تريبيا  العود  فيزيائيا على  اأن يربهن  يريد  نيت�سه  نتجها: 
ُ
اأ

واحلياة، اأن يوليّد الإن�سان الأعلى.

)ظ�آظ(

� الفيل�سوف الإيط�يل جي�ين ف�تيمو فقد ف�ق ه�يدغر وي��سرب�س يف التقليل   اأميّ

من �س�أن فكرة موت اهلل، وذهب اإىل حد الزعم ب�أن نيت�سه، لي�س فقط مل يكن ملحدا، 

موت  اأطروحة  واأن  امل�سيحية،  ح�سن  اإىل  �سخ�سي�  هو  اإرج�عه  يف  ال�سبب  ك�ن  بل 

الإله، ل حتمل يف ذاته� اأييّ بُعد اإحل�دي بل ت�سعى »اإىل ر�سم اأعلى �سرط مو�سوعي 

حلي�ة جديدة يف كنف الفكر اجليني�لوجي766«.[ 

اإن موت  فكر جينيالوجي جديد.  بَعث  واإمنا  “اإحلاد”،  “موت اهلل” ول  اإذن، ل 

اهلل يقول فاتيمو لي�ض حدثا يتحقق يف وعي الب�رش، ويف هذا فهو يختلف عن حم�ض 

ت�رشيٍح بالإحلاد )una pura affermazione di ateismo(. اإنه يتزامن مع نف�ض املو�سوعية 

املتو�سل اإليها حلظة نهاية الأخالق وامليتافيزيقا؛ هو حدث وقَع حتى ولو مل نكن واعني 

متاما بذلك. وفقط لأن غالبية الب�رش ما تزال ل تعرف �سيئا عن هذا احلدث، فاإن الذي 

765- يا�سرب�ض، نيت�سه، م. �ض، �ض، 428.
766- G. VATTIMO, Il soggetto e la maschera, Nietzsche e il problema della liberazione, Bompiani, 

Milano 1996)2(, p. 160. 
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اإليه اأحد. بطبيعة احلال، هو  ُيْعِلنه هو جمنون - مثل كل الأرواح احلرة - ل ي�ستمع 

لي�ض حدثا “مو�سوعيا” بنف�ض ال�سيغة التي يكون عليها حدث طبيعي ما؛ هو واقعة 

تنطوي على تغيري كامل �سهدته ح�سارتنا الغربية، وبالتايل فاإن الب�رش هم الذين قتلوا 

ل بب�ساطة يف �سمريهم، يف طريقة روؤيتهم  اهلل. ولكن، اأن ل يكون هذا التغيري قد تدخيّ

لالأ�سياء، ي�سهد على ذلك اأنه حدث من دون اأن يدركوا ذلك، لدرجة اأنهم لي�سوا حتى 

.
767

قادرين على فهم ذلك عندما اأعلن لهم.

 مبوت الإله، فاإن عامل الإن�سان نف�سه هو الذي �سي�سهد تغيريا جذريا. ول يتعلق 

ال�سابق هو ال�رشط املو�سوعي  بال�سعور باحلرية، بل بتحقيقها، وقد كان اهلل يف  الأمر 

لعدم التحرر، هو الوجه الآخر للقناع اخلبيث، وت�سيدا للوظيفة الإرهابية لل�سيء يف 

.
768

)la funzione terroristica della cosa in sé( ذاته

ر معنى الإله، مثلما يفعل اأغلب  ولكي يدحر فاتيمو �سبح الإحلاد املزعج فقد حويّ

النيت�سويني، واأدخل عليه تعديال حا�سما، وهو اأن الإله امليت لي�ض الإله الذي يق�سده 

عينيا.  كيانا  ولي�ض  د  مفهوم جمريّ وهو  الأخالقي،  الإله  واإمنا  موته،  ويتمنون  املالحدة 

وبعبارة فاتيمو، هذا الله، هو كل اأ�سكال الطمئنان القمعي وتبعييّة الفرد ل�سغوطات 

العقلنة، هو عملية اختزال املتعايل اإىل و�سيلة اإجرائييّة، وحتويله اإىل حلبة قتال بني اخلري 

.
769

وال�رش يف املثل الزهدي املُكبِّل للحياة الجتماعية

واهلل  للم�سيحيني(،  )بالن�سبة  احلقيقي  احلي  اهلل  فاإن  فاتيمو،  لتحاليل  طبقا  اإذن، 

مَيْ�س�سه  مل  لليهود(،  )بالن�سبة  القدو�ض  واأدوناي  للم�سلمني(،  )بالن�سبة  جالله  جل 

نيت�سه ب�سوء اطالقا، كل ما َفَعَله هو َقْتل �سبٍح ا�سمه »اإله اأخالقي«. وهكذا فاإن فاتيمو 

نهائيا من  اأمات اهلل واأراحهم  نيت�سه  باأن  ال�سبان الذين اعتقدوا  اآمال  موا  وجماعته حطيّ

كابو�سه املزعج. فاتيمو يقول لهم: اأنتم َحامِلون، لأن نيت�سه مل يقتل اهلل واإمنا قتل املفهوم 

يت�سورها  كما  الأخالق  على  وق�سى  والعطاءات،  اندي  الديّ اإله  اأي  للمعنى،  ال�سامن 

التاريخ الغربي. وموته، ي�سيف فاتيمو، هو موت العنف الذي هيمن على حياتنا لعدة 

قرون، يف اإطار الأخالق ال�سائدة واملجتمع املَُعْقلن، ولذلك فهو حدث يحتاج لوقت 

طويل لكي َيثبت ويتم العرتاف به. 

767- جياين فاتيمو، الذات والقن�ع، م. �ض، �ض، 161.

768- الذات والقن�ع، �ض، 162.
769- ن. م، ن. �ض.
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بعد ع�رش �سنوات من هذا الكتاب، عاد فاتيمو لتناول نف�ض املو�سوع يف كتييّب 

بعنوان: مدخل اإىل قراءة نيت�سه )1985، الطبعة 16 �سنة 2007(. قال اإن »اإعالن« موت 

�ض كل ا�ستتباعات ما ي�سميه نيت�سه الإلغاء الذاتي لالأخالق، لي�ض اإعالنا  اهلل الذي يلخيّ

. ولكن 
770

اأنه حدث اأن اهلل غري موجود، بل ينبغي اأخذه حرفيا على  ميتافيزيقا مفاده 

اإعالن حدث ما، ل يعني »الربهنة« على اأي �سيء؛ ول َي�سرتط بال�رشورة اأييّ ُم�سادقة 

ميتافيزيقي، يف عقالنية  تاريخي  اعتقاد،  اأ�سا�ض  تنََبٍّ )م�سادقة م�رشوعة فقط على  اأو 

عنه  املُعَلن  احلدث  لظروف  بَتْو�سيٍف  املُ�ساَحب  فالإعالن  حال،  اأية  وعلى  الواقع(. 

اإليّ اأن يكون  يف هذه احلال: اإعادة بناء اأخطاء الأخالق واأخريا زوالها الذاتي ل ميكن 

هو نف�سه ُمثريا لأحداث اأخرى؛ هذا ما يوؤكده نيت�سه من خالل خاطرة واردة يف العلم 

 ]...[ لك  ف�ستحويّ الفكرة  هاته  عليك  �سيطرْت  »لو  الأبدي:  العود  بخ�سو�ض  املرح، 

.»
771

�ستهبط بثقلها على ت�رشيّفك كاأثقل وزن

املهيب  الإعالن  بهذا  نفرح  اأن  لنا  نيت�سه اهلل؟ هل  قتل  اأن نعرف: هل  نريد  مازلنا 

»اإن اهلل قد مات«؟ هل الإحلاد مكن يف املنظومة النيت�سوية؟ كل من اعتقد يف اأن نيت�سه 

يخل�سه من الدين، ويحرره من فكرة الإله، فهو واهم من اأمره. فاتيمو يطوف بنا يف 

دهاليز التاريخانييّة، ويقول لنا اإن اأطروحات نيت�سه الأخري لها مالمح خليط من الواقعي 

ذات  ب�سرية  اإنها  الثقافة«؛  »نقد  ق�سية  تختلف عن  ل  مات«  »اهلل  ق�سييّة  والفرتا�سي: 

ن العرتاف باأي عقالنية تاريخية  �سبغة تاريخية، ونظرا لراديكالية تاريخانيتها، ل تت�سميّ

. اإليّ اأنيّ اأْخذ »موت اهلل« بعني العتبار، ُينتج مفعولت وحتولت من �ساأنها 
772

�رشورية

اأن حتافظ، مع ذلك، على مكانتها كاإمكانية، مثلما جاء يف �سفحة من العلم املرح عن 

العود الأبدي »ماذا يحدث لو ]...[ )العلم املرح 341(«. حتت هذا املنظور، يوا�سل 

فاتيمو، من ال�سائب ت�سمية فل�سفة نيت�سه بـ«فكر تريبي«، تَعتمُد كلها على »اكت�ساف« 

 ، اأن العتقاد يف احلقيقة هو لي�ض اإليّ اعتقادا: وطاملا مل يحدث �سيء ي�سلح كدليل م�ساديّ

 .
773

فاإن الطريق الوحيد املفتوح هو طريق التجربة: م�ذا �سيحدث لو..

770- G. VATTIMO, Introduzione a Nietzsche, Laterza, Roma-Bari 2007, p. 67.

771- نيت�سه، العلم املرح، فقرة 341، �ض، 201.

772- جياين فاتيمو، مدخل اإىل نيت�سه، م. �ض، �ض، 68.
773- ن. م، ن. �ض.
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ر  للت�سويّ تف�سيله  فاتيمو  ر  يربيّ لكي  الهرمينوطيقا،  عن  كتابه  من  اآخر  مو�سع  ويف 

عن  نيت�سه  اإعالن  كمثال  يعطي  امليتافيزيقي،  ر  الت�سويّ على  للحقيقة  الهريمينوطيقي 

»موت اهلل«. اإنيّ هذا الإعالن ل ميثل �رشبا من التعبري ال�سعري عن اأطروحة ميتافيزيقية: 

نا اأخريا اإىل اأنه »مو�سوعيا غري موجود«، واأن  نيت�سه ل يقول اإن اهلل قد مات لأننا تفطيّ

ر. فعال، اإذا ما قراأنا هذا  ف ونُحويّ ل، يعني نتع�سيّ الواقع يدح�ض وجوده، بل نحن نوؤويّ

»لي�ض  القاعدة:  تتلخ�ض يف هذه  والتي  التاأويل  نيت�سه يف  نظرية  الإعالن على �سوء 

هناك وقائع، واإمنا تاأويالت فح�سب«، فاإن هذه القولة تاأخذ معناها ال�سحيح، وهو اأن 

اإعالن موت اهلل هو بالفعل جمرد اإعالن، اأو بلغة فاتيمو، اأخٌذ ِبعنْي العتبار ل�سريورة 

لها، بطريقة  فه� مو�سوعي� على ما هي عليه ولكن نُوؤويّ ك داخلها، ل َن�سِ اأحداث نتحريّ

 .
774

حمفوفة باملخاطر، كما لو اأنها تُف�سي اإىل العرتاف باأن اهلل مل يعد �رشوريا

ل يف اأن اأطروحة »اهلل مل يعد �سروري�«  اإنيّ التيّعقيد الهرمينوطيقي لكل هذا يتمثيّ

ى َكِكذبة ل لزوم له� )كذبة لأنه� فعال ل لزوم له�(، ب�سبب التحولت التي  تتجليّ

ك�نت، يف وجودن� الفردي والجتم�عي، قد توليّدْت ب�لتحديد من العتق�د فيه. 

ن الب�رشية من  ة النيت�سوية: اإله امليتافيزيقا كان �رشوريا لكي تتمكيّ معلوم هو منط احلجيّ

�سة با�ستمرار ملخاطر الطبيعة، والوقاية من  مة، اآمنة وغري معريّ اإقامة حياة اجتماعية منظيّ

الدين. ولكن الآن مع حتقيق  رة داخل  رة وُموؤطيّ اأخالق مقريّ بوا�سطة  الباطنية  النيّزعات 

فة  ر من خماطر الطبيعة عن طريق العلم والتقنية، اهلل يبدو فر�سية متطريّ �رشوط التحريّ

الذي  الإله  هذا  فاإن  ذلك  اإىل  وبالإ�سافة  ومفرطة؛  بربرية،   ،)troppo estrema( جدا 

عمل كمبداأ ا�ستقرار واطمئنان هو اأي�سا الذي حظر دائما الكذب؛ اإذن من اأجل طاعته 

فاإن املوؤمنني به يدح�سون تلك الكذبة التي تقول اإنه موجود. اإذن، املوؤمنون، يف نهاية 

املطاف، هم الذين قتلوا اهلل. 

ثابتة، ذلك لأن  باإعالن �سعري عن عدم وجود اهلل كحقيقة  تتعليّق  اإذن ل   امل�ساألة 

احلقيقة هي ا�سم اآخر من اأ�سماء هذا الإله املييّت؛ اإن العامل احلقيقي الذي اأ�سبح خرافة 

نيت�سه، متنع من  تاأويلييّة  اأعمق واأكرث م�سداقية. يف راأي فاتيمو،  ل يرتك مكانا حلقيقة 

774- G. VATTIMO, Oltre l’interpretazione. Il significato dell’ermeneutica per la filosofia, Editori Laterza, 
Roma-Bari 1994 (2004), p. 10.
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م نف�سها  اتخاذ هذا املنعرج الدوغمائي، لأننا يف النهاية نحن اأمام لعبة تاأويالت، تقديّ

 .
775

هي بدورها على اأنها تاأويل فح�سب

نهاية  “اأكذوبة”  ي�سيف  فاتيمو  فاإن  اهلل،  موت  “اأكذوبة”  تُعجبكم  مل  واإذا 

امليتافيزيقا، وُيثبت اأن نيت�سه مل يقتل حتى امليتافيزيقا. فعال، موت اهلل، له نف�ض اللتبا�ض 

. كيف 
776

الذي يحوق بنهاية امليتافيزيقا كمنظومة فكر وكنمط حياة فردي اأو جماعي

تكون امليتافيزيقا جالبة للعنف؟ كيف تكون حية وميتة يف نف�ض الوقت؟ فاتيمو يجيب 

امليتافيزيقا،  يف  نف�سه  عن  يعربيّ  الذي  العنف  الآن(:  حد  اإىل  يتغرييّ  مل  هذا  )وجوابه 

والذي يعك�ض �رشوط حياة كان فيها الإن�سان م�سطرا للدفاع عن نف�سه من عامل طبيعي 

عدواين، م�ستخدما عنفا م�سادا �سواء يف و�سائل هيمنته على القوى اخلارجية، اأو يف 

هياكل تنظيم الإنتاج الجتماعي، ماتت لكونها فقدت اأي �رشورة للوجود. املفاجاأة، 

اأن يق�سي عليها ومَيحوها من الوجود متاما، حافظ  اأن موت امليتافيزيقا بعيدا عن  هي 

اأن  امليتافيزيقا. كنيّا نعتقد  الربط بني الو�سعني: و�سع اهلل وو�سع  يتميّ  . والآن 
777

عليها

كليهما ماتا وانقر�سا، وتخليّ�سنا منهما اإىل الأبد، لكن اهلل مازال موجودا، وامليتافيزيقا 

حا�رشة. عبارة “اهلل مات” هي تقريبا دعابة، وفاتيمو يربر راأيه من خالل ن�سو�ض نيت�سه 

نف�سه. فعال، اأمل يقل، �سد كل التوقعات: »اهلل قد مات )Gott ist todt(: لكن هاته هي 

اأما  ظليّه.  فيها  ُيعر�ض  مغارات  األفييّات،  طيلة  رمبا  هناك،  �ستكون  بحيث  النا�ض  طبيعة 

.»
778

نحن فيجب علينا اأن نهزم ظليّه كذلك

اإن هذا الظليّ الذي �سيوا�سل اهلل بَ�ْسَطه على العامل هو النزعة الثابتة لتاأليه الطبيعة يف 

خمتلف اأ�سكالها )divinizzare in varie forme la natura(، مبعنى ترميم احلدود التي 

ر لن يتم برف�ض اهلل اأو الدعوة  كان هو ال�سامن لها، وتاأ�سي�سها كقوانني للطبيعة. والتحريّ

اإىل موته، بل برف�ض تاأليه الطبيعة وقوانينها. خطاب ديني ذو مالمح تب�سريية، نابع من 

بقايا هذه اخل�سائ�ض  اإزالة  بالن�سبة لفاتيمو، فقط عن طريق  نيت�سوي راديكايل. فعال، 

الإلهية للطبيعة ميكننا اأن نبداأ يف “التطبيع )naturalizzare(” نحن الب�رش، ون�سري جنبا 

املرح،  )العلم  جديد  من  افتداوؤها  واأعيد  اكت�سافها،  اأعيد  نقية،  طبيعة  مع  جنب  اإىل 

775- Ibid., p. 11.

776- الذات والقن�ع، ن. م، �ض، 163.
777- ن. م، ن. �ض.

778- نيت�سه، العلم املرح، § 108، �ض، 122.
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. وتف�سريها عند فاتيمو، هو اأن جند اأنف�سنا، بطريقة ما، يف و�سعية قائد جوقة 
779

)109

ا�ستعادت  نف�سها،  ديونوزي يخرتق احلواجز والطابوهات الجتماعية، يف طبيعة هي 

ر فيها َكَتاِبع للمجتمع، لالأخالق، لذهنية امليتافيزيقا املُعقلنة. براءتها، لأنها غري ُمَفكَّ

 )ع�آع(

 اإذا ك�ن الإحل�د ممنوع�، واإذا ك�ن اإعالن موت اهلل هو جمرد دع�بة، فهل ميكن اأن 

ينقذن� الفن؟ هل ت�س�عدن� احلق�ئق العلمية على جم�بهة م�أ�س�ة احلي�ة؟ حتى هذه 

م اآم�ل  ة اأخرى، حطيّ اخلي�رات مردودة، ت�فهة وغري جمدية، وهكذا ف�إن نيت�سه، مريّ

�لة للخروج من الدين اإىل نور  كل من ك�ن يعتقد يف اأن فل�سفته تقدم له و�س�ئل فعيّ

الفن واجلم�ل.[ 

“اإن اهلل  ال�سعار، مثله مثل �سعار  اإن هذا  باحلقيقة”،  منوت  ل  لكي  الفن  “لدينا 
قد مات”، واإن امليتافيزيقا قد انتهت، �سعار ف�سفا�ض بال حمتوى، هذا اإن مل يكن قد 

ا�ستنفذ �سلوحييّته بالكامل. وقد وفيّر علينا جياين فاتيمو م�سقة ال�سياحة يف كتابات نيت�سه 

الرتاجيدي�  مولد  الذي حدث يف فكره من  امل�ساألة، وبنييّ النقالب  بخ�سو�ض هذه 

نف�سه  نيت�سه  ي�ستطرد  حيث  املرح،  العلم  يف  موجودة  الأ�س�ض  املرح.  العلم  اإىل 

الرتاجيدي�،  ولدة  يف  اإليها  ق  تطريّ موا�سيع  يف  خ�سو�سا  ال�سباب،  ميتافيزيقا  على 

َيحمينا  لأنه  للوجود،  ا�ستيطيقي  مربر  مبثابة  يكون  اأن  يجب  الفن  اأن  فكرة  بينها  ومن 

من احلقيقة. ولكن الأمر هنا مل يعد يتعليّق بعامل املظاهر اجلميلة التي تُلهينا عن مراأى 

الفو�سى والالعقالنية للواحد البدائي. »احلقيقة قبيحة: لدينا الفن لكي ل نُهَلك ب�سبب 

ة، م�ست�سهدا بكالم نيت�سه: “احلقيقة قبيحة، لأن  ق الهويّ احلقيقة«. وفاتيمو ي�سادق ويعميّ

“حقيقة” مو�سوعية  اأية  ُيخفي وراءه  الفن ل   .
انحطاط”780 اإرادة احلقيقة هي موؤ�رش 

لالأ�سياء؛ لكن، من حيث هو فعالية اإبداع الكذب يتعار�ض مع ال�سلبية، الإرتكا�سية، 

ثوين عن العلم حني اأبحث  مع روح النتقام الذي ميييّز البحث عن احلقيقة: »ل! ل حتديّ

عن العدو الطبيعي للَمثَل الزهدي، حني اأ�ساأل حني اأبحث عن النقي�ض الطبيعي للمثل 

779- نيت�سه، العلم املرح، § 109، �ض، 123. ن�ض نيت�سه جاء على �سكل �سوؤال: »متى اإذن نتخليّ�ض من حذرنا ومن 
همومنا؟ متى تكفيّ كل ظالل الإله هاته عن َحجب النور عنيّا؟ متى �سُنزيل �سفة الألوهية كلية عن الطبيعة؟ متى 

رة من جديد؟«. �سي�سمح لنا باأن نتطبيّع، نحن النا�ض، مع الطبيعة اخلال�سة املُكت�سفة من جديد، املحريّ

780- فاتيمو، مدخل اإىل نيت�سه، م. �ض، �ض، 104.
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�ض فيه الكذب واإرادة اخلداع، يفوق العلم من حيث  الزهدي ]...[ الفن الذي يتقديّ

 .»
781

املبداأ يف معار�سته للمثل الزهدي

»كل  اأن  هو  فاتيمو  جواب  والفن؟  والأخالق  للعلم  الرف�ض  هذا  يعني  ماذا 

 tutte le attività spirituali dell’uomo sono( الفعاليات الروحية لالإن�سان هي اأكذوبة

املنبع   .»
782

القوة لإرادة  اأي  الأكذوبة،  لهذه  ذاته  النموذج  هو  والفن   ،)menzogna

ة،  د التفكري يف العامل كاإرادة قويّ الأول لهذا احلكم الغريب هو نيت�سه نف�سه. فعال، مبجريّ

ي بني عامل حقيقي وعامل ظاهر: »ثمة عامل واحد،  يكتب نيت�سه، يختفي التمييز املَُعزيّ

ال�ساكلة  على هذه  عاملا  اإنيّ   .]...[ معنى  بال  ُمف�سد،  متناق�ض،  باطل، وح�سي،  وهو 

للعي�ض  يعني  “احلقيقة”،  هذه  على  نتغليّب  لكي  الكذب  اإىل  نحتاج  نحن   .]...[

]...[. امليتافيزيقا، الأخالق، الدين، العلم ]...[ تُوؤخذ بعني العتبار فقط كاأ�سكال 

خمتلفة من الكذب: مبعونتها نعتقد يف احلياة. “يجب اأن تُلهم احلياُة الثقَة”: املهمة، 

هكذا، ع�سيبة. لال�سطالع بها، يجب على الإن�سان اأن يكون بال�رشورة كاذبا، يجب 

اأن يكون، قبل كل �سيء، فنيّانا ]...[. ميتافيزيقا، اأخالق، دين، علم، هي لي�ست اإليّ 

اإبداعات لإرادة فنيّه«.

هذا املعجون من الكذب واخلداع الذي يطال كل ابداعات الروح ل ُيقلق فاتيمو، 

يبني  فاتيمو  اأخذ  املعجون  بعد هذا  فيه.  الكامنة  التدمريي  الإرهاب  ل تزعجه �سحنة 

التفا�سالت ويقيم التمييزات، يقول اإن ثمة اختالفا جوهريا بني الفن وابداعات اإرادة 

ور الروحية. فقط الدين، ل يقع كليا، كما تََقع امليتافيزيقا  الفن التي ت�سكل عامل ال�سيّ

والأخالق، وحتى العلم، يف عامل املر�ض )il mondo della malattia( والوهن وروح 

.
783

النتقام التي تتمظهر يف الزهد

وهكذا فاإن الِعْلم، اأعظم اإبداعات العقل الب�رشي، واأكرثها حتررا وم�سلحة، َين�سميّ 

د، ون�سو�ض نيت�سه بيديه، اأنيّ  اإىل عامَل املر�ض، وفاتيمو لي�ض له اأي اعرتا�ض، بل اإنه يوؤكيّ

ثمة بداية تف�سري لهذا الأمر يف ن�ض جيني�لوجي� الأخالق حيث قيل هناك اإن يف الفن 

�ض الكذب، واإن اإرادة اخلداع لها يف �سفها ال�سمري املرتاح؛ وبعد، فالكذب واإرادة  ُيقدَّ

781- نيت�سه، جيني�لوجي� الأخالق، III، § 25، �ض، 135.

782- فاتيمو، مدخل اإىل نيت�سه، م. �ض، �ض، 105.
783- ن. م، �ض، 105 106.
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الفن  لكن  املرح.  العلم  للفن يف  الإيجابيتان  ال�سفتان  تاأنيب �سمري هما  دون  القناع 

هو نزعة �سلبية، فيه الح�سا�سية، التخنيّث، هيجان مو�سيقى فاغرن، فيه روح امل�سيحية، 

ن التمييز القاعدي بني ِغنى و�سحة، ر�ساء وبُغ�ض. والدليل هنا هو ن�ض لنيت�سه  ويت�سميّ

من ال�سذرات حيث يقول فيه: »حيثما ُيطَلق حكم “جميل”، فاإن امل�ساألة ترتديّ اإىل م�ساألة 

بالقوة هو  زة الإح�سا�ض  املُركيّ ة  بالقويّ بالكتمال،  ال�سعور  اإن  اأو �سعب(.  ة )قوة فرد  قويّ

الذي ُيطلق احلكم “جميل” حتى على اأ�سياء وحالت ميكن اأن تراها غريزة ال�سعف 

كريهة و“قبيحة”«.

الفن  على  ال�ستيالء  تريد  والتي  القوة  بفائ�ض  املقرونة  ال�رش�سة،  الذاتوية  هذه 

وابتالعه يف فوهة القوة، ل تزعج فاتيمو واإمنا ُيثني عليها وي�سيف عامال خطريا، عامل 

بالن�سبة  الن�ض،  هذا  لكن  دارويني.  انتقائي  معنى  نيت�سه  عند  ومعناه  الفيزيولوجيا، 

“فيزيولوجية”،  ا�ستيتيقا  اأنه  على  نيت�سه  ره  تَ�سويّ ملا  العامة  القواعد  ُيعطينا  لفاتيمو، 

وي�سع فاتيمو، كالعادة، هذه الكلمة بني ظفرين، ثم ي�رشحها على اأنها اأكرث من نظرية 

ة، اأي معدوم  ، هي مكان ل�سورة الْنِوَجاد يف العامل، َمنظورا اإليه كاإرادة قويّ يف الفنيّ

 .
784

الأ�ُس�ض، خاليا من البَنى الثابتة، واملاهيات، وال�سمانات من اأي نوع كانت

والقبيح؟  اجلميل  حُتدد  اأن  ة  للقويّ ال�ستيتيقا؟ كيف ميكن  القوة يف  دخل  ما  ولكن 

التنبيه  الهرمينوطيقا: يجب  اآلة  فاتيمو �سالح ال�ستعارة فهو ُيخرج  عندما ل ي�ستعمل 

دائما اأن املناداة بالقوة، وال�سحة، ... اإلخ، تُلبيّي عند نيت�سه فقط احلاجة للعثور على 

على  جوهرية،  بنى  على  اإحالتها  دون  التاأويالت  قيمة  متييز  على  قادرة  تقييم  معايري 

.
785

عنا�رش نهائية ذات �سبغة ميتافيزيقية بال�رشورة

)غ�آغ(

والت�سل�سل  املُقِنعة  الرباهني  نيت�سه من  فيه فكر  الذي يخلو  الوقت   لكن يف 

املنطقي ل�ستنب�ط فكرة موت اهلل، ف�إنيّ قْتل الإله هو ك�سب حققه الفال�سفة العرب 

معرو�س�،  جنده  ال�ستنت�ج  وهذا  الأفلوطيني.  الأر�سطي  الإرث  على  ب�لعتم�د 

784- ن. م، �ض، 107.
785- ن. م، ن. �ض.
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من�  ب�سورة منطقية �سف�فة، وق�ئم� على مقدم�ت ع�مة، وُحدود و�سطى، اإذا �سليّ

به� فال من��س من الت�سليم ب�لنتيجة.[ 

نفتح كتاب ته�فت الفال�سفة، ونذهب اإىل امل�ساألة الثانية ع�رشة: “يف تعجيزهم 

عن اإقامة الدليل على اأنه يعرف ذاته اأي�سا”. امل�سلمون يقول الغزايل، مليّا عرفوا اأن هذا 

العامل حادث باإرادة اهلل، ا�ستدليّوا بالإرادة على العلم، ثم بالإرادة والعلم جميعا، على 

اأي�سا ذاته. وهذا  ، فيعرف 
يّ

بنف�سه، وهو حي  ي�سعر 
يّ

اأن كليّ حي باحلياة على  احلياة، ثم 

.»
786

املنهج، يف راأيه، هو منهج معقول »يف غاية املتانة

نفوا  لأنهم  معبده،  ويهدموا  ا�ستكانته  �سفو  عليه  روا  ليُعكيّ جاوؤوا  الفال�سفة  لكن 

عن هذا الإله الإرادة والإحداث، واعتربوه، ب�سيغة ما، جمرد افرتا�ض لتف�سري بداية 

الكون، ولتفادي عملية الرتاجع، يف �سل�سلة الأ�سباب، اإىل ما ل نهاية. فالأحرى بهذا 

ى مادة اأو طاقة، تَفعل دون وعي بذاتها اأو  الله، ومن خالل كالم الفال�سفة، اأن ُي�سميّ

 ،»
بع787 والطيّ ال�سرورة  �سبيل  على  بلزوم  »ي�سدر  عنه،  ي�سدر  ما  كل  لغريها.  ل  تعقيّ

وال�سم�س  ال�سخونة  يلزم منه�  بذاته »ك�لن�ر  ي�سعر  اأن  دون  عنه  يفي�ض  �سيء  وكل 

يلزم منه� النور«. وهذا ما جنده حرفيا عند الفارابي يف الباب ال�سابع من اآراء اأهل 

اأن  د  “القول يف كيفية �سدور جميع املوجودات عنه”، حيث يوؤكيّ املدينة الف��سلة 

وجود املوجودات عن هذا الكائن لزم �رشورة جلوهره، لي�ض باختيار »واإمن� هو على 

جهة الفي�س«. 

يقول  كما  والطبع،  بال�رشورة  يفعل  َمن  عاملا  قادرا  حييّا  اإلها  ي  ن�سميّ اأن  ميكن  هل 

والإرادة،  والتعقل  والإدراك  احل�ض  ُيفقده  وال�سم�ض  بالنار  ت�سبيهه  األي�ض  الفارابي؟ 

ويجعل منه �رشورة عمياء؟ اأن يكون هذا “الإله املادة” معدوم الإرادة والغاية، ميكن 

ا�ستنتاجه من الفارابي نف�سه: حيث يقول اإن الكائن الأول »لي�ض لوجوده غر�ض وغاية 

ُيِتميّ تلك الغاية وذلك الغر�ض«، وهو ل يعقل اأي �سيء خارجه؛  حتى يكون، اأو كي 

وحياته لي�ست بحياة، لأن كل كائن حي له اإدراك باحلوا�ض، وهو خلويّ من احلوا�ض، ول 

.
788

توجد اأ�سياء خارجة عنه »كي يدركها، وي�ستكمل بها ذاته«

786- اأبو حامد الغزايل، ته�فت الفال�سفة، املكتبة الع�رشية، �سيدا 2001، �ض، 147. 

787- اأبو ن�رش الفارابي، اآراء اأهل املدينة الف��سلة، دار ومكتبة الهالل، بريوت 1995، �ض، 45.

788- اآراء اأهل املدينة الف��سلة، �ض، 26.
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نحن نعرف حدود الأ�سياء مباهياتها، لكن هذا الإله ل ماهية له، لأنه ل يقع حتت 

. واإذا كان 
مقولت اجلن�ض والف�سل وبالتايل ل حديّ له، كما يقول ابن �سينا يف الإلهي�ت789

كذلك فهو »جُمرد الوجود«، جمبور على الفي�ض كال�سم�ض التي هي جمربة بطبيعتها 

د عقال، فهو ل يعقل  ينا هذا الوجود املجريّ زنا و�سميّ على ال�سعاع دون وعي منها. واإذا تويّ

اأييّ �سيء خارجه: »ل يجوز اأن يكون واجب الوجود يعقل الأ�سياء من الأ�سياء ... هذا 

«. وباملثل فاإن هذا الكائن لي�ض له اإرادة، لأن 
790

حمال ... والأ�سول ال�سالفة تُبطل هذا

 .
791

اإ�سناده غر�سا يبغي حتقيقه، م�ستحيل، يقول ابن �سينا، ول حياة له اأي�سا، ول قدرة

�ض. اإذن، على ح�سب هذه القواعد، فهو اأقرب اإىل طاقة كونية منه اإىل موجود ُمت�سخيّ

اإليه الفال�سفة ال�سابقون،  ه على الغزايل، يعيد تاأكيد ما ذهب  وابن ر�سد، يف رديّ

اأن هذا الكائن ل حياة له لأن احلياة مرتبطة باحلوا�ض، واحلوا�ض متنعة  اأي�سا  فهو يرى 

عليه؛ واأنه معدوم الإرادة، لأن معنى الإرادة هو »ال�سهوة الباعثة على احلركة ل�ستكمال 

ما ينق�سها يف ذاتها«، وهذا حمال على الكائن الذي لي�ض له اأية نزعة اأو غاية خارجة 

. الغزايل ي�ستنتج اأنه طبقا ملنطق الفال�سفة فاإن اهلل هو يف مرتبة 
792

عن ذاته ويبغي حتقيقها

اأدنى من مرتبة الكائن احلي، اإن�سانا اأو حيوانا، »والدليل على ذلك اأن غريه يعرف اأ�سياء 

«؛ الإن�سان ب�سري، والإله 
793

�سوى ذاته ويرى وي�سمع«، لكن هذا الإله »ل يرى ول ي�سمع

اأعمى، الإن�سان عامل، والإله جاهل. 

اإىل الفال�سفة، فهذا ال�ستنتاج نابع  ه الغزايل  اأن يكون اهلل قد مات، هكذا يتوجيّ

بال�رشورة من م�ساق مذهبكم: »اإذ ل ف�سل بني من قال: كل َمن ل يفعل باإرادة، وقدرة 

والإله،  مييّت«.  فهو  يعرف غريه  مييّت، ومن ل  فهو  ُيب�رش،  ي�سمع ول  واختيار، ول 

«، وبالتايل فهو 
ه�794 ال�سف�ت كليّ الفال�سفة هو كيان مادي »خ�ٍل عن هذه  يف عرف 

العرب  الفال�سفة  بها  ُي�رشيّح  مل  واإن  حتى  الإله،  موت  فكرة  اإذن،  مييّت.  بال�رشورة 

جهارا، فهي حا�رشة يف ن�سقهم، بل لزمة �رشورة عن مبادئهم لزوم النتائج للمقدمات. 

789- ابن �سينا، ال�سف�ء، »الإلهيات«، حتقيق الأب قنواتي �سعيد زايد، اجلمهورية العربية املتحدة، ]د. ت[، �ض، 344. 

790- اللهي�ت، املقالة الثامنة، الف�سل ال�ساد�ض، �ض، 358. 
791- ن. م، �ض، 366.

792- ابن ر�سد، ته�فت الته�فت، حتقيق موري�ض بويج، دار امل�رشق، بريوت 1986، �ض، 426. 

793- الغزايل، ته�فت الفال�سفة، م. �ض، �ض، 148.

794- ، ته�فت الفال�سفة، �ض، 147.
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لكن ثمة من ذهب اأبعد من ذلك و�رشيّح بعدم وجود هذا الإله على الإطالق، كما 

و�لديانات.  �لآر�ء  كتاب  النوبختي يف  اإبلي�س، عن  تلبي�س  ابن اجلوزي يف  حكى 

وهم ي�ستعملون للتدليل على ذلك، اأطروحة امللحدين الكال�سيكية: غياب العناية. ُقلُتم 

ِدٍث، �سليّمنا بذلك، وُقلتم اإن هذا املُحِدث  اإن العامل غري ُمكَتٍف بذاته ويحتاج اإىل حُمْ

هذا  عناية  تتمظهر  اأين  لكن  بذلك.  �سليّمنا  فيه،  وما  الكون  بهذا  يعتني  واإنه  اهلل،  هو 

اخلالق على اأر�ض الواقع؟ نحن مل نرها تعتمل يف اأغلب احلالت، بل العك�ض هو الذي 

فيَ�ستغيُث  ال�سباحة،  ُيح�سن  ول  املاء،  يف  يقع  الإن�سان  »اأن  مثال  نرى  نحن  يحدث. 

بذلك ال�سانع املُدبيّر، فال يغيثه؛ اأو يقع يف النار فال ُينقذه منها، وهكذا َعِلْمنا اأن ذلك 

.»
795

ال�سانع معدوم

ية من التيّهكم على  وبالإ�سافة اإىل ذلك فاإن تفكري امللحدين ل يخلو من حمولة �سحيّ

خرية هي  ال�سيّ اأن  لإلههم، ومعلوم  القبيحة  الأنرثبومورفية  وت�سوراتهم  املوؤمنني  غباء 

لع، عند بع�ض الهراطقة، على  اأ�سد وقعا على املُتدييّنني من الربهان العقالين. وهنا نَطيّ

ر النهاية التعي�سة التي اآل اإليها هذا الإله.  لوحة �ساخرة ت�سويّ

ا�ستح�سنه،  العامَل،  اأكمل  »مليّا  الإله  هذا  اإن  قالوا  الأحرار  املفكرين  من  ل  اأويّ فريق 

فَخ�سي اأن يزيد فيه اأو ينق�ض منه فيَف�سد«، ماذا فعل؟ حبيّة ال�سخرية هنا: »اأْهَلَك نف�سه، 

 .»
796

وخال منه العامل

د املوقف، وقال اإن هذا الإله بينما كان متوحدا يف وجوده، ظهر  وفريق ثاٍن �سعيّ

تُه ونوره حتى  د َمْوِجي، »فلم يزل تَنجذُب قويّ دفة »تََوْلُول«، يعني ِبُلغتنا احلديثة، تَردُّ �سُ

�سارت القوة والنور يف ذلك التيَّوْلول، وهو الَعامَل. و�ساء نور اهلل، وكان الباقي منه، 

عفه  نور«؛ لكنه يف وقت ما »�سيَجِذُب النوَر من العامَل اإليه حتى يعود كما كان، وِل�سُ

 .»
797

عن خملوقاته اأهمل اأمرهم ف�ساع اجلور

الفريق الثالث كان اأكرث وح�سية، �رشيّح باأن هذا الله، بنى العامل واأتقنه، ولكنه مل 

ق. قالوا: »بل البارئ مليّ� اأتقن  قه �رشيّ متزيّ ْنعته هذه، لأنها كانت ال�سبب يف متزيّ يفرح ِب�سِ

 .»
قت اأجزاوؤه فيه798 الع�مل، َتفريّ

795- ابن القييّم، تلبي�س اإبلي�س، املكتبة التوفيقية، القاهرة، ]د. ت[، �ض، 61.

796- تلبي�س اإبلي�س، ن. م، ن. �ض.
797- ن. م، ن. �ض.
798- ن. م، ن. �ض.
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)ف�آف(

به من الإ�سالموي الوه�بي ال�سلفي.   اأفك�ره حول احلرب والعنف والقتل ُتقريّ

الأدي�ن  م  حُمطيّ وهو   � �سلفييّ اإ�سالموي�  نيت�سه  فريدريك  يكون  كيف  تت�س�ءلون:  رمب� 

ع�ء ب�أن، َمن رفع �سع�ر موت  ي مبك�ن الديّ ب�متي�ز؟ األي�س من ب�ب الغرابة والتجنيّ

م املقد�س�ت بجميع اأ�سن�فه�، هو اإ�سالمي، ل بل �سلفي ووه�بي حتى؟  الله، وحطيّ

اأقول: اأن يكون نيت�سه مفتون� ب�لوه�بية فهذا م� توؤكده الفقرة 43 من العلم املرح، 

حيث ُيثني فيه� على الوه�بيني لب�س�طة قوانينهم واكتف�ئهم ب�لنزر القليل من 

العقوب�ت. فعال، الوه�بيون، يقول: لديهم »ح�لت�ن من احلكم ب�لإعدام: اأن تعبد 

اهلل غفور رحيم.  ف�إن  والغت�س�ب  القتل   � اأميّ ن«،  ُتدخيّ واأن  الوه�بيني  اإله  اإله� غري 

التي ميجديّ فيه� مثل  ب�أطروح�ته املبثوثة يف كتبه الأخرى  واإذا ربطن� كالمه هذا 

ره للحي�ة  هذه الأعم�ل ترتاءى لن� حقيقة اأن الوه�بية تعربيّ اأح�سن تعبري عن ت�سويّ

ق على اأر�س الواقع ثق�فة القتل والإره�ب.[  وُتطبيّ

واملروءة،  لالأخالق  الدفني  عداءه  نَفَث  واإمنا  �سيء  اأييّ  م  ُيحطيّ مل  نيت�سه  اإذن 

ة وحمبيّة القريب؛ بثيّ �ُسخطا على احلداثة وال�سرتاكية  وِحقده على الإن�سانية والأخويّ

والدميقراطية وامل�ساواة، مثلما فعل �سيد قطب يف كتابه الإرهابي “معامل يف الطريق”. 

كل العنا�رش اجلنونية املُكويّنة للفكر الوهابي ال�سلفي حا�رشة يف كُتب نيت�سه: تريدون 

الب�سر  ُكره  تريدون  موجودة؛  ب�لنف�س،  الإ�س�دة  موجود؛  الأ�سخ��س،  ت�أليه 

احلطب،  �لة  حميّ وامراأته  لهب  اأبي  من  ن�سخة  تريدون  موجودان؛  فيهم،  وال�سم�تة 

احلم�ر  “كَمثل  ت�سبيه:  تريدون  موجودة؛  جهل،  لأبي  مط�بقة  �سورة  موجودة؛ 

الغزو،  تريدون  وبكثافة؛  موجودة  احلرب،  تريدون  موجود؛  اأ�سف�را”،  يحمل 

تريدون  موجودة؛  اء على الكف�ر رحم�ء بينهم”،  ية امل�سلمني: “اأ�سديّ موجود؛ خا�سيّ

بي، موجود؛ ُملك اليمني، موجود حرفييّا؛ جه�د النك�ح، موجود؛ زواج املُتعة،  ال�سيّ

موجود؛  ب�لن�ر،  احلرق  موجود؛  جم،  الريّ موجود؛  احلرابة،  حديّ  تريدون  موجود؛ 

تريدون  موجودة؛  الكلمة،  قبل  د�ع�ش،  موجودة؛  النتح�رية،  العملي�ت  تريدون 

كط�عة اهلل والر�سول  الط�عة العمي�ء،  التعذيب، موجود؛  ِخت�ن البن�ت، موجود؛ 

اء  ة احلي�ء و�ستم الُقريّ وم، موجود؛ ال�سريعة، موجودة؛ قليّ و�أويل �لأمر، موجودة؛ ال�سيّ

واحتق�رهم، موجودة؛ الولء والرباء وُكره الأق�رب، موجود؛ مدح اجلهل، موجود؛ 
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وال�سي�طني،  اجلنيّ  موجودة؛  الأويّلني،  اأ�س�طري  موجود؛  �سة،  املُكديّ الُكتب  تقدي�س 

ة  حمبيّ موجود؛  اليهود،  كره  موجود؛  التحييّل،  موجود؛  الكذب،  اإج�زة  موجود؛ 

اليهود، موجودة؛ ه�ستريي� الكالم الف�سف��س، موجود؛ تُريدون التن�ق�س، موجود 

القيم،  َقْلب  موجود؛  اأعلم”،  “اهلل  و  العلم�ء”،  “اختلف  �سعار  تريدون،  بوفرة؛ 

ان ال�سناعات والتخاريف الأكرث ُقرفا يف العامل؛  موجود. وباجُلملة ُكتب نيت�سه هي َخزيّ

لكاأنيّها مراآة عاك�سة لكل ما اأنتجه الرتاث الإ�سالمي، ابتداء من الن�ض املوؤ�س�ض، و�سول 

نية وال�سيعييّة كلها. نات الفقهية على املذاهب ال�سيّ اإىل املدويّ

نة  ال�سيّ اأو  علييّا،  ال�سيعة  يوؤليّه  كما  �سوبنهاور،  اآرتور  بتاأليه  الفكرية  حياته  بداأ   ·
حممدا. كان ي�ست�رشخه، وي�ستنجد به يف اليُ�رش والُع�رش: “يا �سوبنهاور! يا �سوبنهاور” 

؛ متاثيل و�سور متالأ غرفته، اأدعية وت�سبيح، اإن �سح 
799

هكذا ي�رشخ ُمرتفا حتت احل�سان

رة من الأ�سدقاء املوؤمنني، الحتفال الر�سمي والطقو�سي  التعبري، تُتلى يف حلقة م�سغيّ

ال�رشط  لل�سيخ  احلقيقية  العبادة  اأ�سبحت  ديني ل حميد عنه.  بعيد ميالده هو واجب 

بدت  التي  هبنة  الريّ من  نوع  اإن�ساء  يف  حتى  والتفكري  اجلديدة،  لل�سداقات  الأ�سا�سي 

ابنه  �سوبنهاور  اإىل  اأ�ساف  ثم  الأوىل.  امل�سيحية  املجتمعات  �سكل  على  نف�سه  لنيت�سه 

ب�سلوات  رنا  تذكيّ بعبارات  فاغرن  اإىل  �سالة  رفع  )احُل�سني(.  فاغرن  ريت�سارد  الروحي 

الرجل  هذا  اإن  قال  واحل�سني.   
يّ

علي على  ال�سيعة  �سلوات  اأو  حممد،  على  امل�سلمني 

فكره  يف  املثالية  من  خ�ساله،  جميع  يف  امل�رشوطة  وغري  الطاهرة  العظمة  من  »ُيبدي 

ية العميقة، بحيث ُيولِّد يف نف�سي  واإرادته، من الن�سانية النبيلة التي ل تُ�ساهى، من اجلديّ

«. واإىل �سديقه كارل غريزدورف، 
800

القرن ِبَح�رشة ُم�سطفى هذا  باأين  ال�سعور  دائما 

ية �س�مية«، وبجانبه يغمره  يكتب اأنه مع فاغرن ي�سعر بكونه اأمام »ِمَث�ل مطلق، وجديّ

 .»
ال�سعور باأنه »قريب من الألوهية801

اأِعنيّي«؛  �سوبنهاور،  »يا  اأمتتم  بطن احل�سان،  الأحيان خمباأ حتت  بع�ض  اإىل �سديقه روده يكتب: »يف  799- يف ر�سالة 
من  ئ  تهديّ مكتبي  على  �سوبنهاور  �سورة  على  بنظرة  األقي  العرق،  يف  وغارقا  ُمنهكا  املنزل،  اإىل  اأعود  وعندما 

روعي«. نيت�سه، ر�سائل اإىل روده، ترجمه اإىل الإيطالية وعلق عليه، ماتزينو مونتيناري، طورينو 1959، �ض، 27. 

800- ذكره:
J. KÖHLER, Friedrich Nietzsche e Cosima Wagner, Nuova Pratiche Editrice, Milano 1997, p. 50. 

801- ن. م، ن. �ض.
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واعرتف  الدنيا،  هذه  يف  لوجوده  ال�سديد  امتنانه  عن  �سخ�سيا  لفاغرن  عربيّ  وقد 

برفقته، ثم ي�سيف: »ل  اها  التي ق�سيّ اأعزيّ حلظات حياته واأجملها واأثراها هي تلك  باأن 

ره  اأتفكيّ الذي  �سوبنهاور،  اآرتور  الروح،  يف  اأخاكم  وهو  واحدا،  �سخ�سا  اإليّ  اأعرف 

بنف�ض الإجالل، بل ِبَتدييّن م� )religione quidam(. اأنا �سعيد بتعبريي لكم عن اإمي�ين 

واأفعل هذا ب�سيء من الفخر؛ فعال، اإذا كان م�سري العباقرة اأن يكونوا، لفرتة ما، قليّة بني 

النا�ض )paucorum hominum(، فمن امل�سموح به لهذه القليّة ال�سعور باأنها حمظوظة 

الذي  الوقت  بجانبه، يف  والتدفوؤ  النور  روؤية  لها  اأتيح  لأنه  بطريقة خا�سة،  وُم�سَطفاة 

اأُت على َح�رش نف�سي �سمن  هماء تقبع يف ال�سباب البارد ... لقد تريّ مازالت فيه الديّ

نُت اأن كل َمن كانت لدييّ بهم عالقات ُيبُدون ق�سورا يف  هذه القليّة )pauci( لأنني تفطيّ

الذي  التيار الأخالقي  ال�سعور بعمق ووحدة  د[؛ عن  ]موحيّ ب�سخ�سييّتكم ككليّ  امل�سك 

�ض هواء نظرة للعامل  يخرتق حياتكم، كتاباتكم ومو�سيقاكم، وباجلملة ق�سورا عن تنفيّ

الأيام،  اأ�سعناها، مع مرور  قد  كنيّا  امل�ساكني  الأملان  واأ�سمى، والتي نحن  اأكرث �رشامة 

وذلك ب�سبب كل البوؤ�ض ال�سيا�سي، كل املبالغات الفل�سفية والروح اليهودي الغازي. 

 .»
802

كُت اإىل حد الآن ب�رشامة احلياة الأملانية اأنا َمدين لكم ول�سوبنهاور، اإن كنُت قد مت�سيّ

ثم يف ر�سالة اأخرى يتمنيّى من فاغرن اأن يبقى بالن�سبة اإليه نربا�سه وِقدوته، واملثال 

ية للفن واحلياة. على الرغم من اأنني يف بع�ض الأحيان اأبدو  »املُلِهم يف النظريات ال�رشيّ

، واأفكاري  لكم بعيدا ب�سبب ال�سباب الرمادي للفيلولوجيا، لكن يف الواقع مل اأُكنه قطيّ

.»
803

دائما حتوم حولكم

ُمر�سده  من  اها  تلقيّ التي  القييّمة  للتعاليم  باجلميل  اعرتاف  هو  الرتاجيديا«  »مولد 

اأ�سَديُتموِنيه«. دون ن�سيان  الأعلى فاغرن: »يف كل �سفحة اأحاول �سكركم على كل ما 

 بن اأبي 
يّ

الطراء املفرط لكتابات فاغرن، كما يطري ال�سيعة »نهج البالغة« املن�سوب لعلي

طالب: »مل اأقراأ �سيئا اأجمل من كتابكم! كليّ ما فيه هو عظيم«.

ي�سيهم،  يحتفل كل �سنة بعيد ميالد ُمعليّمه الأكرب، كما يحتفل املَُتدييّنون باأنبيائهم وقديّ

اأنا  مثلي  الكثري  »هناك  الديني:  الطق�ض  هذا  على  مبواظبته  ُيعِلمه  كي  لفاغرن  ويكتب 

802- نيت�سه اإىل فاغرن، 22 ماي 1869. الرتجمة الإيطالية لـ مونتيناري، والإحالة من هنا ف�ساعدا �ستكون على هذا املرجع:
M. MONTINARI, a cura di, Friedrich Nietzsche –Richard Wagner. Carteggio, SE, Milano 2003.

803- نيت�سه فاغرن، 21 ماي 1870.
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«؛ 
804

واأ�سدقائي، يحتفلون بيوم �سعود امل�سيح، كاحتفالهم بيوم جميئكم اإىل الأر�ض

»ل  فاغرن  ميالد  يوم  مثل  م�سهودا  يوما  لأن  اجلميع  على  ق�ض  الطيّ هذا  تعميم  ويتمنيّى 

يجب اأن َيحتفل به عدد كبري من النا�ض، بل كافة النا�ض«. ويف ر�سالة اإىل �سديقه ُروَده 

يزفيّ له خرب تقدي�سه ملُعليّمه الأكرب: »فاغرن يحقق كليّ اأمانينا: العامَل ل يدرك اأبدا العظمة 

د طبيعة هذا ال�سخ�ض«.  الإن�سانية وتفريّ

ماتة يف عرثات الإن�سان، �سواء  ·	 ومن اجلانب الالهوتي البحت جند نف�ض ال�سيّ
، يعني بلغة  يف القراآن اأو عند نيت�سه. فالإن�سان غري املوؤمن، اأو ذلك الذي يف قلبه �سكيّ

القراآن “مر�ض”، عو�ض اأن يداويه اهلل يزيده �سقما ومر�سا على مر�ض: )يف قلوبهم 

عه على  ال، فهو ل يهديه واإمنا مُياطله بل ُي�سجيّ مر�س فزادهم اهلل مر�س�(؛ اأما الإن�سان ال�سيّ

ال�ستمرار يف �سالله كي يزجيّ به يف اجلحيم )َمن ك�ن يف ال�ساللة فليمدد له الرحم�ن 

مّد�(. 

قوط،  “كتابه املقد�ض”: »كل م� يكون يف طور ال�سيّ اأن زراد�ست ُي�رشيّح يف  وها 

مه هو نف�سه، ويتباهى باأنه اإن�سان  على املرء اأن ي�س�عده بُدفعٍة!«، واملثل الأعلى يقديّ

اأنا  اإخوتي!  اأعماله: »يا  به يف  ي  التاأ�سيّ اإىل  ير، ويدعو اجلميع   )grausam( �رشيّ
يّ

وح�سي

اأ على دفع اإن�سان يف طور  مثال! فلت�سنعوا بح�سب مثايل!«. ل اأحد يف العامل يتجريّ

ال�سقوط، اإليّ نيت�سه، هكذا، بكل اأريحية ودون وخزة �سمري، يفاخر بهذه الهمجييّة جاعال 

منها واحدة ِمن بني �سمائله اجلليلة: »اأن� اأريد اأن اأدفعه )ich will es stossen(«. القاعدة 

«. ويف 
موه كيف يهوي ب�أكرث �سرعة805 مونه الطريان، فلُتعليّ هي هذه: »الذي ل ُتعليّ

اأنا واأ�سدقائي،  الكثري، مثلي  اأن هناك  اأكيد  الأملان:  التايل: »لقد مريّ جيالن واأنت يف  ال�سكل  الر�سالة على  804- ن�ض 
يحتفلون بيوم �سعود امل�سيح، كاحتفالهم بيوم جميئكم اإىل الأر�ض مت�سائلني يف الوقت نف�سه ماذا �سيكون م�سري 

اأييّ عبقري ياأتي اإىل الدنيا: اإنه بالتاأكيد م�سري ي�سبه بالأحرى �سَفرا اإىل اجلحيم. لكن يوما من هذا القبيل ل يجب 

اأن يكون النا�ض بطيئني ب�سورة ل تتخييّل يف  اإيالما:  اأن َيحتفل به العديد، بل اجلميع، وهذا فعال هو الأمر الأكرث 

العرتاف باجلميل، وفقط بعد جيلني �سيمتلكون فكرة عن ذاك الواجب الأ�سمى لل�سكر. ماذا �سنكون لو مل تكونوا 

باأنني كنُت  د الفرتا�ض  اأ�سعر به يف كل حلظة(، اإن مل اأكن كائنا ميتا! اإن جمريّ اأنا مثال )وهذا  بيننا، وماذا �ساأكونه 

�ساأبقى يوما ما بعيدا عنكم يق�سعريّ له بدين: يف تلك احلال ل اأ�ستحقيّ العي�ض ول اأدري ما كنُت �ساأفعل. لكنني الآن 

اأ�سدقائي  مبَعييّة  واأنا  لكم،  تكوين جمهور  يبدوؤوا يف  اأن  الأملان يجب عليهم  اآجال  اأم  �سيئا واحدا: عاجال  تعليّمُت 

الثاين، وناأتي نوعا ما  اإىل  اأكرث منه  الثالث  اإىل اجليل  نَْنَتمي  بالتاأكيد نحن  ح�رَش بني هذا اجلمهور. 
ُ
اأ اأن  اأرغب يف 

ن جمهورا، لكي نخرج من ظلمة النطباع اإىل  متاأخرين. ول�سديّ هذا النق�ض يجب اأن ناأخذ بجديّ واجبنا يف اأن نكويّ

النور، ونفهم مل اقت�رشت عبقرييّتكم على ال�سعب الأملاين بالذات«.

805- زر�د�شت، »عن الألواح القدمية«، § 20.
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م  ي القاعدة الأ�سا�سية يف حمبيّته لالإن�سان: اأن تُقديّ امل�سيح الدج�ل، جعل من هذا الت�سفيّ

 .»
806

لل�سعفاء »امل�ساعدة كي يهلكوا

·ُكره الب�رشية الالموؤمنة، واعتبارها حيوانات اأو اأقل من احليوانات، جندها �رشيحة 
يف ن�ض القراآن: )اأم حت�سب اأن اأكرثهم ي�سمعون اأو يعقلون اإن هم اإل ك�لأنع�م بل هم 

اأ�سليّ �سبيال(، بالن�سبة لنيت�سه الإن�سان حيوان م�سحك َمثله كمثل القرد الذي َي�سخر منه 

الأطفال يف حديقة احليوانات؛ “م� القرد ب�لن�سبة لالإن�س�ن؟ اأ�سحوكة، اأو مو�سوع 

اأو  اأ�سحوكة  الأعلى:  لالإن�س�ن  ب�لن�سبة  الإن�س�ن  يكون  اأن  كذا يجب  األيم.  خجل 

مو�سوع خجل األيم ... كنتم قردة ذات يوم، واإىل الآن م� يزال الإن�س�ن اأكرث قردييّة 

من اأي قرد )زراد�ست، 3(”. 

الإميان  فانعدام  الإ�سالمي،  املاأثور  لالإن�سان ولأعماله، كما جاء يف  �سامل  احتقار 

حبط  فقد  بالإميان  يكفر  )ومن  واملجموعة:  الفرد  لأعمال  تاما  احباطا  يعني  فقدانه  اأو 

باآياتنا ولقاء الآخرة حبطت اأعم�لهم(. اإ�سافة اإىل ذلك فاإن  عمله... والذين كذبوا 

اريق الإن�سان و�سفاته الو�سيعة: )اإنه ليَوؤو�ض كفور ... اإن  القراآن ل يبخل بتعداد خَمَ

... وكان  الإن�سان عجول  ... وكان  فاإذا هو خ�سيم مبني   ... ار  كفيّ لظلوم  الإن�سان 

الإن�سان كفورا ... ُخلق الن�سان من عجل ... اإنه كان ظلوما جهول ... فاإن الن�سان 

كفورا ... اإن الإن�سان ُخلق هلوعا ... ُقتل الإن�سان ما اأكفره ... خلقنا الن�سان يف 

كبد ... اإن الإن�سان لفي ُخ�رش(، وباجلملة، الإن�سان اأبو الرذائل، اأما الدنيا وما فيها فال 

ت�ساوي جناح بعو�سة. 

زلتم  »م�  تنخر ج�سدها:  ديدان  بل ع�ضيّ  البعو�ض،  الب�رشية هي  لنيت�سه،  بالن�سبة 

حتملون الكثري من الدودة يف داخلكم«؛ القراآن يقول اإن الإن�سان امل�رشك هو جن�ض، 

وبالتايل يجب َدحره واإق�ساوؤه: )ي� اأيه� الذين اآمنوا اإمن� امل�سركون جن�س فال يقربوا 

امل�سجد احلرام(. والإن�سان الذي ل يوؤمن بنبوءة نيت�سه هو نهر من النجا�سة والقذارة: 

ولي�ض  نهر قذر”.  الإن�س�ن  اإن   ... ب�ئ�سة؟  وقذارة وطماأنينة  فاقة  روحكم  “األي�ست 
الفناء  غري  ي�ستحق  ل  �سيء  وكل  الفناء،  اإىل  »منذور  كله  الكون  بل  فقط  الإن�سان 

)زراد�ست، “اخلال�ض”(«. 

806- نيت�سه، عدو امل�سيح، ترجمة جورج ميخائيل ديب، دار احلوار للن�رش والتوزيع، �سورية الالذقية 2004، § 2، �ض، 26.
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حكمة الإن�سان ل قيمة لها اأمام حكمة اهلل، والإن�سان ل يعلم اأي �سيء يف حياته: 

كونه  يعدو  ل  بينكم  حكمة  »الأكرث  يقول:  ونيت�سه  تعلمون(،  ل  واأنتم  يعلم  )اهلل 

خلقة خلط� ومزيج� من نب�ت ومن �سبح«.

)خلق  و�سيع:  من�ساأه  لأن  طبيعته،  ويزدري  ذاته  يحتقر  اأن  الإن�سان  على  يجب 

قاع  اإىل  مردود  وهو  القراآن،  يقول  كما  اأم�س�ج(  نطفة  من   ... علق  من  الإن�س�ن 

نف�ض  على  جهته،  من  ونيت�سه  القراآن.  منطق  هذا  �س�فلني(،  اأ�سفل  )رددن�ه  ال�سفالة 

ا ما ميكنكم اأن تعي�سوها، هي �س�عة الحتق�ر  املوجة، يقول اإن »اأكرث ال�ساعات �سمويّ

الأعظم«؛ حياة الإن�سان هي لعب ولهو، ونيت�سه يقول: »ما ميكن اأن يكون جديرا باحلب 

يف الإن�سان هو كونه َمعرَبا و�سريورة اندث�ر«. 

اإليه،  ال�سعي  اأو  فيه  التفكري  الدنيا منوع، ول يجب  ال�سعادة يف  اإىل  موح  الطيّ اإن 

لأن حياة الإن�سان، كما جاء يف القراآن هي يف نهاية املطاف “ه�سيم تذروه الرياح”، 

وقذارة  ف�قة  اإنه�  �سعادتي!  اأهمية  ما  قرف..  ذاته�  »�سع�دتكم  اإن  يقول  ونيت�سه 

اليقني  عن  البحث  اأو  الذهن  طاقات  ت�سغيل  وعدم  التفكر  عدم  ب�ئ�سة«؛  وطم�أنينة 

وقذارة  ف�قة  اإنه  لغذائه؟  ف  يتلهيّ الأ�سد  كما  للمعرفة  ف  يتلهيّ هل  عقلي!  اأهمية  »ما 

ف�سائلك  ُيلغي  فهذا  موؤمن  غري  ولكن  فا�سال  اإن�سانا  تكون  اأن  ب�ئ�سة!«.  وطم�أنينة 

وُيعدم قيمة اأعمالك، وبالن�سبة لنيت�سه اأن تكون ان�سانا فا�سال، فهو اأمر معدوم الفائدة، 

لني بعد اإىل م�سعور ... ف�قة وقذارة  بل فاقة وقذارة: »ما اأهمية ف�سيلتي! اإنها مل حُتويّ

وطماأنينة بائ�سة كل هذا«.

العدالة مع غري امل�سلمني مرفو�سة، وهذه ثابتة يف الفقه الإ�سالمي بكل مدار�سه، 

ل جمرا ولهيبا. لكن  ويف فقه نيت�سه كذلك: »ما اأهمية عدالتي! واأنا ل اأرى اأنني اأحتويّ

غلظة(،  فيكم  )وليجدوا  هلل  حمبب  ت�رشف  هي  الغلظة  ولهيب!«.  جمر  الع�دل 

 ! ية �سفقتييّ احلدود يجب اأن تنفذ دون �سفقة، وبالن�سبة لنيت�سه ال�سفقة رذيلة: »ما اأهميّ

األي�ست ال�سفقة هي ال�سليب الذي ُعليّق عليه ذلك الذي كان حمبيّا للب�رش؟«.

لِفي، امل�سبيّع بفتاوى ابن تيمية ويو�سف القر�ساوي، هو الإرهابي  ·	 الإن�سان ال�سَّ
التفجريي املجنون؛ ونُ�سخته النيت�سوية، هي “الإن�سان الأعلى” »تلك ال�س�عقة، اإنه 

ع ن�سب عينيه هدفا واحدا: النتحار، اأي اأن يق�سي على نف�سه  اجلنون!«؛ يجب اأن َي�سَ

تق�سي  اأن  هي  الكربى  الف�سيلة  الأبرياء.  من  عدد  اأكرب  معه  َجَرَف  لو  وحبيّذا  بنف�سه، 
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اإنها  احلياة  باطل!  فالكل  احلياة؟   َ
ِ

»مل بعو�سة:  ت�ساوي جناح  ل  احلياة  لأن  نف�سك  على 

«. ولو 
807

؛ احلياة هي اأن يحرتق املرء بنار ول يح�سل على دفء ِدَرا�ُض ق�ضيّ بال حبيّ

اأبيات �سعٍر لتخليد ذكراهم،  كان نيت�سه حيا ل�سعد بالتفجريييّني امل�سلمني، ولَنِظم لهم 

ال�سنف من احليوان  امتنانه لهذا  اأنا�سيد جهادية حتري�سييّة. فهو يعربيّ عن  األيّف لهم  اأو 

�سه على الفتك بنف�سه: »اأحب اأولئك الذين ل يعرفون كيف يعي�سون  القتيّال، وُيحريّ

دون اأن يكونوا يف ذلك منحدرين اإىل الهالك، اإذ هم الذين يعربون اإىل ال�سفة الأخرى 

ْج على اجرامه وا�سمْت، هذه هي  )زراد�ست، 4(«. دع الإرهابي يفعل ما ي�ساء؛ تَفريّ

اإرب�  عهم  وُيقطيّ وَيطعنهم  الن��س  يخنق  اأن  يف  رغبة  لديه  ك�نت  »من  نيت�سه:  حكمة 

 .»
ك ا�سبع� ملع�ر�سة ذلك808 قهم، دعه يفعل، ول حُتريّ وُيعليّ

ر نف�سه فهو يعمل  ال�سيخ حممد ح�سان الوهابي، يق�سم باأغلظ الأمْيان اأنيّ من ُيفجيّ

م اأغلى ما عنده كقربان هلل، والقر�ساوي  عمال �ساحلا يف غاية الورع والتقوى لأنه يقديّ

ه يف �سبيل اهلل. فتاوى لي�ست  م روحه على كفيّ يقول اإن من يقوم بعملييّة انتحارييّة ُيقديّ

“املحتقرين  بـ  غريبة عن نيت�سه، لأنه هو نف�سه يبتهج ملن ينتحر وي�سمي النتحاريني 

وما  وق اإىل ال�سفة الأخرى”.  “لأنهم اأكرب املُجليّني، وهم �سه�م ال�سيّ ملاذا؟  الكب�ر”، 

يدعوه نيت�سه بال�سفة الأخرى، هو يف عرف الإ�سالميني، جنيّة النعيم والدعارة التي ل 

تُنال اإليّ بالتيّقتيل واملوت العنيف. نيت�سه ل ميلك هذا الوهم امليتافيزيقي، فاقت�رش عنده 

ير له اأي�سا مثال  ة الأخرى على حلظة الإعدام الذاتي. لكن التفجريي ال�رشيّ معنى ال�سفيّ

اآخر، اأكرث اأر�سييّة واأقليّ ميتافيزيقية، األ وهو حتقيق ما ي�سمى بدولة اخلالفة على منهاج 

ة، اأي احتالل الأر�ض كلها وب�سط الرداء الأ�سود عليها؛ النتحاري النيت�سوي له  النبويّ

مثال اأر�سي ي�سبو اإىل حتقيقه: »اأحبيّ اأولئك الذين ل يتطليّعون اإىل النجوم بحثا عن 

ت�سري  كي  الأر�س،  ل�س�لح  اأنف�سهم  ينفقون  بل  ب�أنف�سهم،  وللت�سحية  للهالك  مربيّر 

الأر�ض ملك� لالإن�س�ن الأعلى يف يوم م�«. 

الإرهابي امل�سلم ال�سلفي، هو اأي�سا ل يفكر اإليّ يف اخلالفة، ول يهدف اإليّ اإىل اإقامة 

ر نف�سه لكي يبني وطنا لأمري املوؤمنني  ُيبايع اخلليفة، وُيفجيّ دين اهلل على الأر�ض، فهو 

باأن يجتهد النا�ض لكي يهيوؤوا لدراكول،  اأي�سا ين�سح  اح، عميل املو�ساد. نيت�سه  ال�سفيّ

807- زر�د�شت، »الألواح القدمية، § 13، �ض، 386.
808- »الألواح القدمية، § 15، �ض، 388
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الإن�سان الأعلى اأمريهم، مكانا على الأر�ض يف امل�ستقبل: »اأحب ذلك الذي يحيا من 

يريد  اأن يحي� الإن�س�ن الأعلى، وهكذا هو  اأجل  من  اأن يعرف، والذي يعرف  اأجل 

ويهيئ له الأر�س  يبني بيت الإن�س�ن الأعلى  اأحبيّ الذي يعمل ويبتكر كي  هالكه. 

هذه؟  لالنتحار  دعوة  األي�ست  الهالك«.  اإىل  ب�إرادته  مي�سي  وهكذا  والزرع؛  والدابة 

األي�ست حتري�سا على الفتك بالنف�ض القول باأن الف�سيلة )Tugend( تكمن يف “اإرادة 

الهالك )Wille zum Untergang(“؟ اأجل هي دعوة وحتبيب وحتري�ض على النتحار، 

يقوله هو نف�سه يف �سذرة جنونية من “ما وراء اخلري وال�رش”: »فكرة النتح�ر و�سيلة 

تعزية قوية: بها ُيجهز املرء على �رشيّ بع�ض الليايل، 157«.

البحث  اأو  عنها  ال�سوؤال  ينبغي  ل  اأ�سياء  ثمة  امل�سلم؛  الإن�سان  ت�سوء  احلقيقة   	·
يف  وباملثل  ت�سوؤكم(،  لكم  تْبد  اإن  اأ�سي�ء  عن  ت�س�ألوا  )ل  القراآن  يف  جاء  كما  فيها، 

الأب�سار  عن  وُمواراتها  َحْجبها  ُيح�َسن  الرقة،  غاية  يف  جُمريات  »ثمة  نيت�سه،  راأي 

يف  فيَح�ُسن،  احلدث  ح�سول  على  عيان  �ساهد  ثمة  كان  اإذا  اأما   .»
809

ما فظاظة  حتت 

هذه احلال، اأن ياأكل طريحة تُفقده وعيه: »َيح�سن تناول الع�سا واإ�سباع �ساهد العيان 

ر ذاكرته«. وباجلملة، الإن�سان اإذا كان فقط حيوانا عاقال، فاإن احلقيقة  �رشبا: بهذا تتعكيّ

عليه  �ستفر�ض   ،)Verzweiflung und Vernichtung( والإعدام الي�أ�س  اإىل  �ستدفعه 

اأن يبقى حمكوما بالالحقيقة، وو�سعييّة الالحقيقة �ستبقى دائمة ما دامت الب�رشية على 

وجه الأر�ض. فعال، اأمل ترتك الطبيعة الأن�سان يف جهل مطبق بكل �سيء تقريبا، بدءا 

من الأقرب منه، ج�سده، والذي لديه وعي به ع�سوائي؟ فهو م�سجون يف هذا الوعي 

دون اأن يعرف جوهره، لأن الطبيعة اأغلقت الباب ورمت املفتاح )الت�سبيه لنيت�سه(. 

اأ�سياء  وباجلملة، احلقيقة غري موجودة، بل غري مرغوب فيها، الأف�سل الن�رشاف اإىل 

، يقول نيت�سه، اأقوى من املعرفة، لأنه يريد احلياة، بينما هذه، هدفها النهائي  اأخرى: الفنيّ

.
810

)die Vernichtung( الإعدام

م هذه، هي عقيدة لهوتية بالأ�سا�ض، اإذ حينما تقف املحالت  لكن عقيدة اجلهل املُعميّ

جنونهم  تربير  عن  ويعجزون  العقلية،  الرباهني  هم  وت�سديّ الأديان  اأهل  اأمام  املنطقية 

الديني، ل يجدون من ملجاأ َيْحَتمون حتت مظليّته �سوى “حمدودييّة العقل الإن�ساين”. 

809- نيت�سه، ما ور�ء �خلري و�ل�شر، §، 40، 2، 70.
810- NIETZSCHE, Über das Pathos der Wahrheit, in Fünf Vorreden, p. 760.
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الباب ورمت  اأغلقت  “الطبيعة  اإن  ة يف قوله  بطريقة فجيّ نيت�سه  ما عربيّ عنه  اأنيّ  اإليّ 

باألف �سنة. ففي معر�ض  املفتاح”، كان قد عربيّ عنه بر�ساقة، فخر الدين الرازي، قبله 

ل وجهته اإىل حمدودية العقل الب�رشي،  حديثه عن �سعوبة تعريف الذات الإلهية، حويّ

اأبعد  مبا هو  بالك  فما  منه،  واأقرب  اأظهر  ما هو  معرفة  قا�رش على  الإن�سان  اأن  عى  واديّ

املخ�سو�سة  بذاته  الإن�سان  علم  هو  العقالء  جلميع  املعلومات  اأظهر  »اإنيّ  واأغم�ض: 

ومعرفته بنف�سه املخ�سو�سة، ثم هذا العلم، مع اأنه اأظهر العلوم واأجلى املعارف، قد 

بلغ يف ال�سعوبة واخلفاء اإىل حيث عجزت العقول عن الو�سول اإليه. واإذا كان احلال 

يف اأظهر املعلومات كذلك، فاحلال يف اأبعد الأ�سياء عن منا�سبة الأمور املعلومة للخلق 

.»
811

كيف يكون؟

كرامة الإن�سان م�سحولة يف احل�سي�ض، ونيت�سه يرديّ الفعل �سد �سعارات بداأت  	·
 ”)Würde des Menschen( تُرفع يف اأوروبا يف تلك الفرتة، من قبيل “كرامة الإن�سان

لإدامة  بائ�سة  ماحكة  جمرد  يعتربها  لكنه   ،”)Würde der Arbeit( ال�سغل  “كرامة  و 

حياة بائ�سة، جديرة بالنبات. املثال الأعلى للم�سلمني، وهم ال�سحابة، الذين ل يعرفون 

اأنهم اكرتثوا  نَْعَلم منهم  الإن�سان، ومل  لكرامة  اأهمية  اأية  ُيولون  لل�سغل ول  اأي معنى 

بهذه ال�سوابط، وهوؤلء يعك�سون �سورة اأبطال نيت�سه، الذين هم اليونانيون القدماء. 

املفاهيم  الكال�سيك، مل يكونوا يف حاجة ملثل هذه  اليونان  اأبطال  الأبطال،  اإنيّ هوؤلء 

املهلو�سة )Begriffs-Hallucinationen(، يقولون، ب�رشاحة ُمفزعة، اإن ال�سغل عار، بل 

ثمة حكمة حييّة تقول اإن الإن�سان هو عدم، هو كائن حقري وبائ�ض، �سبح َيِهيُم يف الف�ساء 

بالن�سبة لالإ�سالم هو عالة على املجاهدين،  مثل الظليّ احلامل. الإن�سان الذي ي�ستغل، 

وكذلك بالن�سبة لنيت�سه: ال�سغيل ل ميكن اأن يكون فنانا، والفن يف عرف نيت�سه لي�ض اإليّ 

الِقَتال. فعال، اأ�سباح مثل كرامة الإن�سان اأو كرامة ال�سغل هي ثمار ذابلة لعبودية تخفي 

وجهها احلقيقي.

نيت�سه  اأفكار  منظومة  عليها  تتمحَور  التي  املركزية  الأطروحة  هي  العبودية   	·
تها، وهي اخليط الناظم لكل كتاباته، وقد بقيْت ُم�سايرة لتنظريه طوال حياته. واإنه  برميّ

ل�سيء خمجل ومقرف، اأن هذا “الفيل�سوف” الذي اجتذب له اأتباعا وُمريدين وُدعاة 

العبودية  يدن  مل  للب�رشية،  را  وحُمريّ خُمليّ�سا  واعتربوه  اأجمع،  العامل  يف  نني  وُموؤذيّ

811- فخر الدين الرازي، كت�ب الأربعني يف اأ�سول الدين، دار اجليل، بريوت 2004، �ض، 16.
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اطالقا، بل يتمنى اإعادتها اإىل اأوروبا من جديد. وهذه هي النقطة التي يلتقي فيها نيت�سه 

قوا اأمنيته بعد مائة وع�رشين �سنة،  جهارا مع ال�سلفيني والوهابيني امل�سلمني، الذين حقيّ

واأعادوا فتح اأ�سواق النخا�سة يف الرقيّة واملو�سل. 

تتذكرون املقال الذي كتبه، املدعويّ �سييّد اأحمد مهدي، منذ ع�رش �سنوات، بعنوان 

را  يتح�رشيّ فيه على اإلغاء العبودية، ُمذكيّ حيث   ،” ؟  الرقيّ باإلغاء  امل�سلمون  خ�رش  “ماذا 
الغافلني مبحا�سنها التاريخية وبالفوائد التي جلبتها للعامل الإ�سالمي، ها قد حتققت له 

اأمنيته هو اأي�سا دون اأن ينتظر طويال وان�رشح �سدره بروؤية  اأ�سواق النخا�سة ت�ستعيد 

جمدها التليد وتفر�ض نف�سها جمددا بالقوة على ال�سمري الب�رشي. يف املاأثور الإ�سالمي 

ثمة حديث جنوين باأمت معنى الكلمة، لأنه يهتميّ ب�سالة العبد ويخ�سى على ُكفره، بدل 

يته ال�سخ�سية، يقول: »اإذا اأبق العبد مل تقبل له �سالة، واإن م�ت فهو ك�فر«. لكن  حريّ

اأحد امل�سلمني الأقحاح، وا�سمه جرير، ف�ضيّ امل�سكلة من اجلذور: ذبَح العبد ورييّح نف�سه: 

ِبَق غالم جِلَرير ف�أخذه ف�سرب عنقه«. 
َ
»اأ

فيه  كان  الذي  اجلميل  الزمن  على  ويتح�رشيّ  الآبقني،  العبيد  �سد  يحتجيّ  ونيت�سه 

التمييز وا�سحا، يف كل �سيء، بني العبيد والأحرار، �سيغة ماثلة للفوارق التي ين�ض 

عليها القراآن يف جمال احلدود: )احلريّ ب�حلريّ والعبد ب�لعبد(. 

هذه  اإىل  يحتاج  العبد  فيه  اأ�سبح  الذي  الزمن  هذا  نيت�سه،  يقول  تعي�ض،  »زمن 

التفكري يف حاله وحال  ال�سغل[ وُيَحثيّ على  ]مفاهيم كرامة الن�سان وكرامة  املفاهيم 

�سجرة  طريق  عن  العبد  براءة  حالة  بوا  خريّ الذين  هوؤلء  تع�ساء،  رون  ُمَغرِّ الآخرين! 

املعرفة! والآن هو ُملَزم على اأن َي�سحل نف�سه يومييّا يف مثل هذه الأكاذيب الوا�سحة، 

التي ميكن التعرف عليها من ِقَبل اأي �سخ�ض لديه القدرة على النظر بعمق يف م�ساألة 

هو  مبا  لالإن�سان  لالإن�سان”،  الأ�سا�سية  “احلقوق  يف  اأو  املزعومة  العاملية”  “امل�ساواة 
«. اإىل دعاة كرامة ال�سغل، نيت�سه، يعار�سهم بالرتاث اليوناين املجيد: ل �سيء 

812
كذلك

اأكرث نُفورا بالن�سبة لل�ساب اليوناين من ال�سغل، مبا يف ذلك العمل الفني ذاته، »فحتيّى 

املفهوم  لليوناين، حتت  بالن�سبة  الفني )das künstlerische Schaffen( يقع،  البداع 

ال�سائن للعمل، مثله مثل اأي عمل يدوي بائ�ض«. 

812- F. NIETZSCHE, Der griechische Staat, in Ibid., p. 765.
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يام  وال�سيّ الركوع  فنيّ  ملمار�سة  غ  وَيَتفريّ وا�ستجمام،  راحة  يف  امل�سلم  يعي�ض  لكي 

ل جي�ض من العبيد بتوفري حاجياته، واأن تاأتي له الأمم امل�ستعمرة بالأموال،  يجب اأن يتكفيّ

ته يف كل �رشورات حياته. وقد  ع حتت ذميّ �سة، كاجلواري والغلمان تُو�سَ والآلت املُتنفيّ

عربيّ �س�حب املق�ل اأعاله، بكل و�سوح ودون اأدنى مواربة، عن هذه القن�عة، من 

: »اإنيّك قد َتعجب من كرثة �سالة �سلفن�  اأن عب�دة القدم�ء تتميّ على جم�جم الرقيّ

ن�ستطيع  ل  مب�  �سبيح،  والتيّ كر  والذيّ والتالوة  للعب�دة  غهم  وتفريّ �سي�مهم  وكرثة 

اإىل الدوام، فنكدح ثم�ين �س�ع�ت  ُع�ُسِره. فنحن يلزمن� الذه�ب �سب�ح�  ِمْع�س�ر 

قد  نعم...  املوت!  اأخي  �سرعى  فرا�سن�  على  فَنْمَتي  بيوتن�  اإىل  ُمرهقني  نعود  ثم 

ر اهلل تع�ىل لهم الغلم�ن والعبيد  ُبورك ِل�َسلفن� يف اأوق�تهم، ومن هذه الربكة اأن �سخيّ

الذين َيكفونهم املهنة واأ�سغ�ل البيت؛ ف�عجْب من حكمة اهلل يف ت�سريع الرقيّ ... 

ثم اعجْب ... ثم اعجْب«.

ك يف هذا الأمر ف�إن هذا ال�سالمي  ي�ست�سهد له ب�لرتاث املجيد  ولكل من ت�سكيّ

»اإليك  د:  لل�سييّ را  حُمريّ العبد  من  ويجعل  القيم  يقلب  اأن  ب�أعجوبة  ا�ستط�ع  الذي 

ا مليّ� يكفيه موؤنة  هذه الق�سة عن اأ�سم�ء ر�سي اهلل عنه�، لرَتى كيف َيْعِتق العبُد حريّ

وى من اأر�س  بري واأكفيه موؤنته ... ُكنُت اأنقُل النيّ غل ... “ُكنُت اأعلف فر�س الزيّ ال�سيّ

بري التي اأْقَطَعه ر�سول اهلل على راأ�سي، وهي على ُثُلثي َفْر�َسخ ... حتى اأر�َسل اإيليّ  الزيّ

اأبو بكر بخ�دم فكفتني �سي��سة الَفَر�س فك�أمن� اأْعَتقتني”«. 

ث عن ِعْتق العبيد لالأ�سياد من اأتعاب امل�ساغل اليومية، لكنه  نيت�سه هو نف�سه يتحديّ

 ،)die Bildung( الثقافة  اإن  قال  والفن.  بالثقافة  ع  يَتذريّ وال�سجود،  كوع  الريّ ِعو�ض 

ثو على اأر�سييّة رهيبة )erschrecklichen Grunde(، ذلك اأنيّه لبناء جمتمع فنيّان، من  َتْ

ال�رشوري اأن تكون اأغلبية النا�ض يف خدمة الأقلية. ينبغي على تلك الطبقة الراقية اأن 

تعفي نف�سها من ال�رشاع من اأجل الوجود، وتُوَكل هذه املهمة اإىل جي�ض من العبيد، 

عاملا  تُنتج  اأن  ميكنها   ،)”Mehrarbeit“ حيث عن طريق املزيد من العمل )اأعمال �ساقة

جديدا من احلاجيات وت�سبعها. 

لوها اإىل مرارة، ويريدون  ة، ل لأنها تُفزعه، بل لأن احلداثييّني حويّ يها حقيقة ُمريّ ُي�سميّ

قابلة  غري  اإليه  بالن�سبة  العبودية  لكن  الو�سائل،  بكل  احلميدة  ال�سنيّة  هذه  على  الق�ساء 

لال�سمحالل، فهي تنتمي اإىل جوهر الثقافة؛ اإن هذه احلقيقة، ي�سيف نيت�سه، ل ترتك 



326

الفنية،  ابداعاتهم  يتاأملون يف  الأ�سياد  للوجود.  املطلقة  القيمة  لل�سك حول  اأي جمال 

ملاذا؟ �رشوري  اأكرث.  تُ�ساعف  اأن  بالتيّعب يجب  يعي�سون  الذين  النا�ض  لكن عذابات 

 .
813

من اأجل توفري ال�رشوط الالزمة لقلة من الرجال الأوملبيني كي ُيبدعوا عاملا فنيّيا راقيا

الدونييّة  حالة  ويوؤبيّدان  الن�سان  كرامة  ُيهينان  اجرامييّان  لدينا  احلالتنْي  ِكلتي  يف 

ع  ع بعبادة اإلهه الإجرامي لتربير العبودية، ونيت�سه يتذريّ الفظيعة: امل�سلم الوهابي يتذريّ

بالثقافة والفن.

فاغرن، ويف  كوزميا  ال�سيدة  اإىل  واإهدائه  الن�ض  هذا  تدوين  من  �سنة  ع�رشين  بعد 

ة ُيالقي الوهابي يف  كتاب ما ور�ء �خلري و�ل�شّر، يعود اإىل نف�ض املو�سوع، وهذه املريّ

ين. اأر�ستقراطية دينية، يعني  نف�ض البوؤرة: حيث اختفى التربير بالفن وبرز التربير بالديّ

بينما  جديد،  اكت�ساف  وكاأنها  عنها  ويتحدث  العبيد.  َعَرق  على  وعي�سا  منهجة  بطالة 

ب�سحيح  الدينية،  احلي�ة  اأن  اإىل  جيدا  انتبهُتم  »هل  مقالته:  ل  اأويّ يف  قبل،  من  قالها 

يا ال�سعور  املعنى ... تقت�سي اإىل حد بعيد البط�لة براحة �سمري، بطالة ل يغرب عنها كليّ

 .»
814

الر�ستقراطي باأن العمل ُيدنيّ�ض مبعنى اأنه يجعل النف�ض واجل�سد عاميني؟

واأر�ض  تدفع  اأرحام  معانيه:  اأ�رش�ض  يف  والف�ساد  الكون  عامل  هو  نيت�سه،  عامل 

“اإجناب وعي�ض وقتل  القتل والإحياء:  فيها كل �سيء، احلياة واملوت،  يت�ساوى  تبلع، 

اجلهاد”  “ثقافة  يعني   ،)herrliche Kultur( الرائعة  الثقافة   .”815
ال�سيء نف�ض  هي 

يف  َي�سحل،  دما  يقطر  منت�رش  »مقاتل  التايل:  النحو  على  ترجمتها  ميكن  الإ�سالمية، 

ر، املهزومني كعبيد مقييّدين وراء عَربته«، وما زال املُغييّبون يتحدثون عن  موكبه املظفيّ

الإن�سان”، يتعجب نيت�سه، مازالوا يذرفون دموع الرحمة على العبد وعلى  “كرامة 
.

816
و�سعه البائ�ض

اأكرب خطر يحيق باحل�سارة، هو غياب العبودية، الكالم لنيت�سه، ومل يتمليّ�ض منه 

«. ويف هذا ال�ساأن فاإن نيت�سه 
817

طوال حياته: »نحن �سننهار ب�سبب عدم وجود العبودية

وجد له ثالثة حلفاء اأقوياء: اليهودية وامل�سيحية والإ�سالم. ُيثني على امل�سيحية الأوىل، 

813- Ibid., p. 767. „daß zum Wesen“

814- نيت�سه، ما ور�ء �خلري و�ل�شر، § 58، �ض، 90.
815- F. NIETZSCHE, Der griechische Staat, in Ibid., „Zeugen Leben und Morden ist eins“, Ibid., p. 768.
816- Ibidem., „… die Thränen des Mitleidens mit dem Sklaven und mit dem Sklavenelende.
817- Ibid., p. 769. „… daß wir an dem Mangel des Sklaventhums zu Grunde gehen werden“.
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اأي امل�سيحية ال�سحيحة ل املُخنثة، لأنها مل تُدن العبودية ومل تُْبِد اإزاءها اأييّ اعرتا�ض 

اأخالقي، ويف هذا ال�ساأن، فاإن امل�سيحية جميلة ورائعة. فعال، ميتيّ للم�سيحية ويقول: 

كم هو ُمَعزيّ لنا النظر اإىل عبيد القنانة يف القرون الو�سطى، بعالقاتهم القانونية ومنط 

لنا، وكم  ُمغيث  حياتهم، ُمَرتيّبة هرميا، واملجال املحزن من وجودهم ال�سيق – كم هو 

ر!  هو حُمذيّ

وها اأنيّ الوهابي، �سييّد اأحمد مهدي، يكتب يف القرن الواحد والع�رشين، واملقال 

الرق  اإلغ�ء  باحلرف: »اإن  اأهل احلديث، يكتب  الآن يف موقع  اإىل  الإجرامي موجود 

من امل�س�ئب العظيمة التي ُمني به� امل�سلمون ب�سبب ابتع�دهم عن �سريعة ربهم 

ق �سبل كثرية من  وتق�ع�سهم عن ن�سرة دينه �سبح�نه وتع�ىل. وانقطع ب�نقط�ع الريّ

�سبل اخلري يف الدني� والآخرة على امل�سلمني، نعم ... لقد خ�سر امل�سلمون ب�إلغ�ء 

الرق ِنَعم� كثرية اقت�سته� حكمة اهلل تع�ىل يف ت�سريع هذا النظ�م املحكم الع�دل«.

واخللفاء  النبوية  ال�سرية  هدي  على  وت�سري  ال�سحيح،  الإ�سالم  تُطبيّق  داع�ض 

باأخالق  بالتيّاأ�سي  ين�سح  نيت�سه  الإن�سان.  حلقوق  خا�ض  ر  ت�سويّ لهم  الذين  الرا�سدين 

اليونان القدماء. وفيم تتمثل اأخالقهم العليا؟ يف �سفك الدماء وا�ستعباد الب�رش و�سبي 

ت�ساألوا  اأن  فَعلْيكم  نيت�سه،  يقول  العبودية،  ن�ساأت  كيف  تعرفوا  اأن  اأردمت  اإذا  الن�ساء. 

، حتى  املُحرِتمة حلق ال�سعوب، والتي مل تنفكيّ اليونانيني. لقد ك�سفوا لنا، بغريزتهم 

هم واإن�سانييّتهم، تتلفيّظ، ب�سفاه برونزية، بهذه الكلمات: »املغلوب ملك  يف ملء حَت�رشيّ

ل للقانون،  للغ�لب، مبا يف ذلك امراأته واأبن�ئه، واأمالكه ودمه. العنف هو الأ�سا�ض الأويّ

.»
818

ولي�ض هناك من قانون دون اأن يكون، يف العمق، غطر�سة، اغت�س�ب، هيمنة

ال�سيد نيت�سه ُيثني، يف �سنة 1870 على اأفظع الأعمال واأكرثها اجرامية يف العامل: 

على قتل الرجال و�سبي الن�ساء والأطفال، وال�سيخ الإجرامي اأبو اإ�سحاق احلويني يف 

�سنة 2015 بنف�ض عبارات نيت�سه ي�رشح اأمام جمهور غفري من املُ�سليّني اأحكام الإ�سالم 

لوها طوال تاريخهم منذ حممد  على البلد الذي دخله امل�سلمون، وهي الأحكام التي َفعيّ

اإىل الإمرباطورية العثمانية وختامها بداع�ض. اأحكام الإ�سالم يقول احلويني: »كل النا�ض 

818- Ibid., „Die Griechen haben es uns in ihrem völkerrechtlichen Instinkte verrathen, dem auch in 
der reifsten Fülle ihrer Gesittung und Menschlichkeit, nicht aufhörte, aus erzenem Munde solche 
Worte auszurufen: „dem Sieger gehört der Besiegte, mit Weib und Kind, Gut und Blut. Die 
Gewalt giebt das erste Recht, und es giebt kein Recht, das nicht in seinem Fundament Anmaßung 
Usurpation Gewalttat ist““.
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املوجودين يف البلد اأ�سبحوا غنائم و�سبايا: ن�ساء، رجال، اأطفال، اأموال، حقول، مزارع، 

عوا على املجاهدين،  كل هذا اأ�سبح ملك امل�سلمني. وال�سبايا م�سريهم كغنائم اأن ُيَوزيّ

والأطفال«.  واجلواري  والإماء  العبيد  بيع  �سوق  النخا�سة،  �سوق  ي�سمى  ما  وثمة 

الرق؟”  اإلغاء  من  امل�سلمون  خ�رش  “ماذا  مقال  �ساحب  الوهابي  قبله  ومن 

يعا�سده يف ق�ساوته هذه، م�ستندا اإىل موروثه الديني لإ�سفاء م�رشوعية على الإجرام 

والل�سو�سية، حيث يورد قولة للمدعويّ ال�سنقيطي توؤكدا هذا الغر�س: »اإن �سبب 

املج�هدين  امل�سلمني  اهلل  اأقدَر  ف�إذا  ور�سوله،  اهلل  وحم�ربة  الُكفر،  هو  ب�لرق  املُلك 

بي«.  على الكف�ر جعلهم ملكً� لهم ب�ل�سيّ

 القدير 
يّ

وَجمالييّة هذا العمل الفظيع، بالن�سبة للم�سلم، تكمن يف وح�سييّة الإله العلي

ل الرذيلة اإىل ف�سيلة، والرببرية اإىل رقيّة واملجون  الذي َقلَب القيم راأ�سا على عقب، وحويّ

ة. يقول الوهابي اأعاله: »ذلك اأن اهلل جلَّ وعال خلق اخللق ليعبدوه ويوحدوه،  اإىل عفيّ

وميتثلوا اأوامره ويجتنبوا نواهيه ... واأ�سبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة... وجعل لهم 

د الكفار على ربهم وطغوا وعتوا، واأعلنوا  ال�سمع والأب�سار والأفئدة لي�سكروه ... فتمريّ

اأنعم  احلرب على ر�سله لئال تكون كلمته هي العليا، وا�ستعملوا جميع املواهب التي 

عليهم بها يف حماربته، وارتكاب ما ي�سخطه، ومعاداته ومعاداة اأوليائه القائمني باأمره. 

رها الإن�سان. فع�قبهم احَلَكم العدل اللطيف اخلبري جلَّ وعال  وهذا اأكرب جرمية يت�سويّ

عقوبة �سديدة ُتن��سب جرميتهم. ف�سلبهم الت�سرف، وو�سعهم من مق�م الإن�س�نية 

من  ذلك  وغري  و�ِسراءهم،  بيعهم  ف�أج�ز  احليوان�ت،  كمق�م  منه  اأ�سفل  مق�م  اإىل 

الت�سرف�ت امل�لية«.

م موقف امل�سلم الوهابي، عدويّ الب�رشية، لأنه حمكوم بالن�ض القراآين  ميكننا اأن نتفهيّ

م اأي�سا اإ�رشار نيت�سه على العبودية  ر له هذه الأعمال الوح�سية؛ وميكننا اأن نتفهيّ الذي يربيّ

ن�ستوعب  اأن  ول  م  نتفهيّ اأن  ميكن  ل  لكننا  بذلك؛  له  ي�سمح  القدمي  اليوناين  عامله  لأن 

كيف ين�ساق مفكر حديث مع هذه ال�سناعات، ويربرها من خالل القراآن واليونان معا. 

ييّة 
يق، الذي مت تكرميه من طرف اجلامعة التون�سية، بُكليّ املفكر املق�سود هو يو�سف ال�سديّ

ث بكل اأريحية  الفل�سفة، خِمرَب فيالب، منذ �سهر. يف كتاب »هل قراأنا القراآن؟« يتحديّ
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«، وي�سفها باأنها حرب 
عن »معركة حنني التي خ��سته� جيو�س النبي حممد نف�سه819

 .»
رها املوؤرخون العرب القدامى، حيث »اأدركت َهَوزان نه�يته�820 اإب�دة، كما �سويّ

ميثيّل  ل  فهذا  باأكملها  قبيلة  اإبادة  على  ُيقاِربوا  واأن  احلروب  امل�سلمون  ي�سنيّ  اأن 

يق اأييّ احراج اأخالقي، ول يثري فيه اأييّ ت�ساوؤل: الأمر عادي جدا، جمموعة من  ديّ لل�سيّ

الأبطال �سحقوا ح�رشات، وكفى. لقد نَزلنا مع هذا الرجل اإىل م�ستوى احل�سي�ض، بل 

�ض. بعد اأن قتلوا  اأعمق واأخطر من احل�سي�ض، اإىل قاع اجلحيم؛ جحيم الإرهاب املقديّ

فنهبوها،  الأمالك  واإىل  ف�َسَبوهن،  للن�ساء  التفتوا  اأبيهم،  ِبكرة  عن  واأبادوهم  الرجال 

ج على  بي الفظيعة وُيعريّ يق ي�ستعر�ض علينا اأعمال ال�سيّ وها اأن فيل�سوفنا يو�سف ال�سديّ

غنيمة  خم�س  »يذهب  اأريحية:  بكل  قائال،  القراآن  يف  الواردة  والنهب  الليّ�سو�سييّة 

ل  «. يا �سالم! الوحي املُنزيّ
ل، اإىل اهلل ور�سوله821 احلرب ... كم� ج�ء يف الوحي املُنزيّ

واإمنا  ة،  والأخويّ والعفة  لم  وال�سيّ احلميدة  الأخالق  ليوؤ�س�ض  ل  �سماوات جاء،  �سبع  من 

موه يف  ر اأفظع واأ�سنع الأعمال يف العامل. ول واحد من الذين ا�ستدعوه وكريّ لكي يربيّ

اجلامعة التون�سية، و�سع اأمامه هذا الن�ض وطلب منه اإي�ساحات وتربيرات لكالمه. 

القدامى، واعتربوا  اليونانيني  اإىل حالوة  انظروا  نيت�سه،  �ساألوه، لأجابهم مثل  لو 

غات  م�سويّ وجد  يق  ديّ ال�سيّ فعال،  اخلالدة.  وبطولتهم  مباَلِحمهم  الألباب  اأويل  يا 

النموذج  عن  ف�سال  اإذ  الوح�سية،  هذه  لتربير  دامغة  تاريخية  وحيثيات  اإيديولوجية 

 وجماعته، وجد �ساليّته، كما فعل نيت�سه، يف الثقافة 
يّ

ل(، والنبي القراآين )الوحي املنزيّ

َدت  اليونانية القدمية، ونهل من اأحدث املوؤرخني الغربييّني، مار�سيل ديتيان، وهكذا اأو�سِ

ل، اأو  الأبواب اأمام اأي اعرتا�ض . فعال، َمن ميلك اجلراأة على اأن يناق�ض الوحي املُنزيّ

ينقد  اأو  العظماء،  اليونانيني  بف�سائل  ي�ستهني  اأو  اأعمال حممد و�سحابته،  يحتجيّ على 

ر  ُمعبيّدة لكي يربيّ اأحد؛ وبالتايل الطريق الآن  املوؤرخ والأنرثبولوجي الكبري ديتيان؟ ل 

ما تاأبى الطبائع ال�سوييّة والأعراف الإن�سانية والقيم الأخالقية تربيره. لقد اأ�سعفه »عامل 

لهذه  فا  ُم�رشيّ خَمرجا  يجد  لكي  كبريا،  عونا  له  م  وقديّ والإغريقيات«،  الأنرثبولوجيا 

الأفعال التي قام بها حممد ولكي مييط اللثام، ح�سب زعمه، »عن الأ�سول البعيدة« 

يق، هل قراأنا القراآن، م. �ض، �ض، 57. 819- يو�سف ال�سديّ
820- ن. م، ن. �ض.

821- ن. م، �ض، 214.
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»َبعَثه�  حرفيا:  يق  ال�سديّ يقول  هكذا  بل،  القراآن  ي�سجبها  مل  التي  املمار�سات،  لهذه 

 .»
822

له� القول القراآين واأر�س�ه� وفعيّ

روا اإىل اأي حديّ و�سلت الوح�سية بهذا الرجل! هكذا  روا هذا التيّنكيل! ت�سويّ ت�سويّ

لدينا »فيل�سوف« عليم بالفل�سفة احلديثة وبالثقافة اليونانية القدمية التي من املفرو�ض اأن 

تَِقيَه من النزول اإىل قاع اجلحيم، واإذا به يتخليّى عن علمه وين�سلخ متاما من اإن�سانييّته، 

التاأكيد عليها  اأعمال اجرامية. ول يخجل من  اإ�سفاء م�رشوعية على  لكي ينخرط يف 

ل النهب وال�سلب. وماذا يفعل  بعَث واأر�سى وفعيّ القراآن:  اإنيّ  العبارة  والقول ب�رشيح 

لوا القول القراآين؟ اأنا  الآن الإرهابيون الإ�سالميون يف �سوريا؟ اأمل َيبعثوا وُير�ُسوا وُيفعيّ

اأ�سع هذا الرجل اأمام م�سوؤولييّته واأنتظر منه اأن ُيدين اأعمال القتل والنهب التي يقوم 

بها الإرهابيون احلاليون، والغنائم التي يتقا�سمونها فيما بينهم، وبالتايل اأن يدين القراآن 

منبع هذه الأوامر وامل�رشيّع الأول لها. اأطالبه باأن تكون له اجلراأة مرة واحدة يف حياته، 

وي�رشيّح بقولة �سادقة، ويعرتف باأن الغنائم هي عمل مناف للحق والعدل والأخالق، 

واأن من يقرتفها هو ل�ضيّ اجرامي، عدويّ لالإن�سانية ويجب حماكمته.

»اإن  فيها  قال  لالإرهابيني  عاملية  فتوى  اأطلَق  العريفي،  حممد  الوهابي،  ال�سيخ   	·
زواج املناكحة الذي تقوم به الفتاة امل�سلمة املحت�سمة البالغة 14 عاما فما فوق اأو مطلقة 

اأو اأرملة جائز �رشعا مع املجاهدين يف �سوريا وهو زواج حمدود الأجل ب�ساعات لكي 

يف�سح املجال ملجاهدين اآخرين بالزواج، كذلك وهو ي�سديّ عزمية املجاهدين، وكذلك 

الفتوى يف  نيت�سه، خليّ�ض هذه  وال�سيخ  به«.  اجلنة ملن تاهد  ُموجبات دخول  هو من 

جملة واحدة: »ينبغي اأن ُيربيّى الرجل للحرب، واملراأة ل�سرتاحة املح�رب )زراد�ست، 

جل يريد واملراأة تُعطي«،  «، وكل ما عدا هذا حمق. »الريّ
823

»عن املراأة �سابة وعجوزا«(

822- ن. م، ن. �ض. يف الن�سخة الفرن�سية من كتابه هذا، الذي األفه بالفرن�سية للفرن�سيني، كي يعلمهم القراآن، وعنوانه: 
»مل نقراأ القراآن اأبدا )Nous n’avons jamais lu le Coran(«، كتب هذه اجلملة الفظيعة كما يلي:

« Techniquement, dans les commentaires et le vocabulaire de la jurisprudence islamique, il s’agit 
de la cinquième part (le khumus) du butin de guerre qui doit revenir – c’est la parole coranique 
qui le précise – à Dieu et à son Envoyé. Or il suffit de reproduire ces notes de l’anthropologue 
helléniste Marcel Détienne pour lever le voile sur les profondes et lointaines origines des pratiques 
institutionnelles remises à jour, réaménagées ou restaurées par la parole coranique ». Y. SEDDIK, 
Nous n’avons jamais lu le Coran, Med Ali Editions, Sfax, 2015, p. 272.
823- „Der Mann soll zum Kriege erzogen werden und das Weib zur Erholung des Kriegers: alles 

Andre ist Thorheit“. Also sprach Zarathustra, „Von alten und jungen Weiblein“, p. 85.
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النكاح(:  املراأة )جهاد  بج�سد  املحارب  ا�ستمتاع  نيت�سه يف مو�سوع  فل�سفة  هذه هي 

املراأة  تُعط  اإذا مل  اأما  يريد«.  تُدعى: هو  املراأة  �سعادة  اأريد.  اأنا  تُدَعى:  الرجل  »�سعادة 

ع لإرادة الرجل فالقراآن ياأمر بقتلها �رشبا، ونيت�سه من جهته ُي�سادق  ج�سدها اأو مل تَن�سَ

ة اأخرى فاإن املرتجم اأفرغ هذه  ويفتي: »اإذا ذهبَت اإىل الن�ساء فال تَْن�َض ال�سوط«. ومريّ

اجلملة من �سحنتها العنيفة. نيت�سه يقول باأكرث ق�سوة واحتقار: »اأنت ذاهب اإىل الن�ساء؟ 

  » )Vergiss die Peitsche nicht!(824
)?Du gehst zu Frauen( ل تَن�ض ال�سوط

ر بح�سد من الن�سو�ض، وهو اأمر  ·	 التعذيب موجود يف الفقه الإ�سالمي وُمربيّ
ُكنيّا نقراأه يف ُكتب ال�سرية ومَنريّ عليه دون اكرتاث، لأننا  وح�سي يف غاية الالاإن�سانية. 

نخاله من خمليّفات ما�ض �سحيق وىليّ دون رجعة، لكننا الآن نراه بال�سورة وال�سوت 

ية ملثل هذه الأعمال؟  غات الن�سيّ يف فيديوهات القاعدة وداع�ض والن�رشة. ما هي امل�سويّ

ني طويل، واأمامه جمموعة من ال�سبيّان، ي�رشح لهم معنى عبارة  �سْيخ �سلفي، بيده �سكيّ

ع  “�َسْرب الرق�ب” القراآنية، قال: »تاأخْذ ال�سكني وتبداأ تت�سليّى فيه: اإييه ما ذبح ... رجيّ
ع ال�سكني وتت�سلى. “ف�رشب الرقاب”، يعني  ال�سكني، اإيه ... خَرج �سوييّة دم؟ ل رجيّ

حتى يذوق وبال اأمره ... تتلذذ«. 

واحلال اأن هذا ال�سيخ الإرهابي مل يبتدع اأي �سيء من حم�ض خياله واإمنا َم�رْشََح 

ما هو موجود يف الرتاث الإ�سالمي. وفعال، ا�ست�سهد بالقرطبي الذي ف�رشيّ هذا املقطع، 

بقوله اإن القراآن مل يقل فاقتلوهم، لأن يف العبارة ب�رشب الرقاب من الغلظة وال�سدة ما 

لي�ض يف لفظ القتل، مل� فيه من ت�سوير القتل ب�أ�سنع �سوره، وهو حزيّ العنق واإطارة 

ه واأْوُجه اأع�سائه )القرطبي، اجلامع لأحكام القراآن(.  الع�سو الذي هو راأ�ض البدن وُعلويّ

ب�ل�سيوف”.  ح�سدا  ف�ح�سدوهم  واَجهتموهم  “اإذا  ويقول:  اأكرث  ح  يو�سيّ كثري  وابن 

اإنها  اأريحية،  بكل  كثري،  ابن  الأعناق” يقول  فوق  “فا�رشبوا  لآية  تف�سريه  واأي�سا يف 

عوا الأطراف منهم وهي  عوها، وقطيّ وا الرقاب فقطيّ تعني »ا�رشبوا الَهاَم ففليّقوها، واجتزيّ

اأيديهم«. هذا امل�سهد املرعب هو الذي يتحدث عنه نيت�سه وي�سيد به، يف جيني�لوجي� 

�لأخالق، بقوله »اإن روؤية الآخر ُيع�ين ُتنِع�سن� )Leiden-sehn thut wohl(، وتعذيبه 

«، ويف مو�سع اآخر يقول اإنه يجب 
825

)Leiden-machen noch wohler( ُينع�سن� اأكرث

824- F. NIETZSCHE, Also sprach Zarathustra, „Von alten und jungen Weiblein“, p. 86. 
825- نيت�سه، جنيالوجيا الأخالق، II، § 6، �ض، 57.
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علينا اأن ل ن�ساب بالكتئاب لدى �سماعنا كلمة التعذيب )dem Wort „Tortur“(، اأما 

ح به الإرهابي الذبيّاح فاإن نيت�سه ميدح هذه الآلة وُيثني على �ساحبها:  كني الذي يلويّ ال�سيّ

كني  ِلِغْبطة ال�سيّ �س�  اإن نف�سه ك�نت تبتغي دم�: لقد ك�ن متعطيّ فاأقول لكم:  اأنا  »اأما 

)زراد�ست. “عن املجرم ال�ساحب”(«.

النيت�سوي  ياأتينا  الفظيع،  الجرام  �سحنة  ورغم  املقززة،  ال�سادية  هذه  ورغم 

ر لنا فن التعذيب )بعد اأن َم�َسَخه طبعا(، قائال اإن الأمل،  املغربي، حممد اأندل�سي، ليُربيّ

 )Leiden machen( والأ�سح التعذيب، لأن الكلمة الأملانية التي ي�ستعملها نيت�سه هي(

ال�سييّد”،  “فنيّ  اإىل  عليه  لالإبقاء  يحتاج  التيّعذيب(،  الإيالم” اأي  “ِفْعل  وتعني حرفييّا 

«. اأراأيتم 
826

»لأن هذا الأخري يعرف اأن الأمل ل معنى له اإليّ اإذا كان مو�سوع امتاع وتاأميّل

ل  ل، هكذا يرددها �ساحبنا دون اأن ُي�سغيّ هذه الوح�سية؟ التعذيب مو�سوع امتاع وتاأميّ

فات، وما دخلها بالفل�سفة اأ�سال. وكيف  عقله ويت�ساءل عن م�رشوعية مثل هذه الت�رشيّ

ي�ستطيع اأن َيفَعَل ذلك ونيت�سه ق�سى متاما على ملكة التفكري عند اأتباعه؛ اأخَرَجهم من 

طور املعقول و�َسحق الرحمة من قلوبهم. لكن الرجل مل َيت�سنيّ له حتريف الكلمات ومل 

ُيوفيّق حتى يف ا�ستبدال التعذيب بالأمل، فاقتطع الن�ض النيت�سوي الإجرامي وا�ست�سهد 

ط نف�سه. الن�ض يقول: »لقد ك�نت الق�سوة املتعة املف�سلة للب�سرية البدائية،  به فوريّ

اته� تقريب� )...( ل ا�ستمت�ع من دون ق�س�وة، هذ� ما  وك�نت تدخل كَت�ِبٍل يف كل َلذَّ

 .»
827

ُينبئن� به ت�ريخ الإن�س�ن الأكرث قدم� وطول. وللعقاب هو الآخر مظاهر الحتفال

اأين ذهب الأمل اإذن؟ األي�ست هذه موا�سفات التعذيب؟

·	 الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�سام، بُنيت على الغزو وعلى التنكيل والق�سوة، 
فَتَدْحَرجت  الدين،  باأفيون  رين  املُخديّ الجراميني  ال�سعاليك  من  �ستاتا  حتتها  عت  جميّ

ن�ساأة  بخ�سو�ض  نيت�سه  راأي  وهذا  �ساربة.  قوة  اأ�سبحت  حتى  الثلج  َكُكرة  وكرُبْت 

من  اليَد  �ساحب  الفاحت  ذلك  اأجنبت  الدولة،  توؤ�س�ض  لكي  الطبيعة،  اأن  الدولة، حيث 

حديد )Eroberer mit der eisernen Hand(، والذي ميثيّل عن جد حتقيق الغريزة يف 

الواقع. اإنها اأيام �سعيدة، اأمام عظمة وقوة اأولئك الغزاة، يدرك املراقب اخلارجي اأنهم 

مل يكونوا اإل و�سيلة لتحقيق غاية اأ�سمى تتجليّى فيهم، ومع ذلك هي خافية عن اأعيُنهم. 

كما لو اأنيّ اإرادة �سحرية قد انبثقت منهم، ولذلك التفيّت حولهم ب�رشعة قوى �سعيفة، 

826- حممد اأندل�سي، نيت�سه و�سيا�سة الفل�سفة، دار توبقال للن�رش، الدار البي�ساء 2006، �ض، 120. 

.II، § 6 ،827- الن�ض ماأخوذ من جيني�لوجي� الأخالق
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من  اجللمود  ذلك  اإىل  املفاجئ  الت�سخم  وب�سبب  لالإعجاب،  مثري  ب�سكل  لوا،  فتحويّ

العنف يف ظل موجة تعتمل حتت �سحر تلك النواة الإبداعية، يف تالحم غري معروف 

. هذا الو�سف ينطبق باحلرف على داع�ض.
828

حتى تلك اللحظة

داع�ض،  اأن�ساأت  التي  ال�سريورة  من  قدمية  ن�سخة  على  لعوا  تطيّ اأن  اأردمت  واإذا   	·
الفرد  »�سرية  و�ل�شر.  �خلري  ور�ء  ما  ِمن   262 الفقرة  فاأقراأوا  ُمرتزقتها،  وموا�سفات 

الرائع من البداية اإىل النه�ية«، هذا هو العنوان الذي و�سعته املرُتجمة لهذه الفقرة، 

وهي ل تعلم اأنها تُعطينا نُ�سخة مطابقة للوح�ض الداع�سي الذي �سنعته املو�ساد. كيف 

جاء هذا الوح�ض اإىل الوجود؟ نيت�سه ُينبوؤنا به: »ين�ساأ نوع من الأنواع، طراز يفر�ض 

«. الداع�سي: �ساب م�سلم، 
829

ز يف �رشاع طويل �سد ظروف غري مالئمة نف�سه وَيتعزيّ

اأو يف  بورا،  والإ�رشائيلية، يف جبال طورا  الغربية  املخابرات  به  تُدريّ من طراز جديد، 

�سحراء ليبيا اأو مايل، ويف ظروف قا�سية جدا، على ا�ستخدام اأنواع ال�سالح اخلفيفة 

نع الأحزمة النا�سفة. هم جمموعة من جُمرمي احلق  والثقيلة، وتفخيخ ال�سيارات و�سُ

العام، متيّ غ�سل اأدمغتهم من طرف �سيوخ الوهابييّة، الذين ا�ستقدموهم خ�سي�سا لهذا 

الغر�ض، كما حدث يف �سجون تون�ض. بعد ت�رشيحهم من ال�سجون ُينقلون كالأبقار 

اإىل ال�سحاري القا�سية والأماكن الوعرة ال�سحيحة املوارد، يربيّونهم على احلياة اخَل�سنة، 

ثميّ ينتقون منهم الأقدر على مواجهة ال�سدائد. نيت�سه من جهته، يقول اإن هذا النمط من 

العي�ض يف الندرة واخلطر، هو الأقوم على انتقاء �سنف املحاربني الأ�سداء. وي�ستنجد 

هنا بتجارب ُمربيّي البقر »ُي�سَتفاد من تربة املُربيّني اأن اأنواعا يتوافر لها غذاء زائد وفي�ض 

هني.  «، توؤدي حتما اإىل اإف�ساد العرق، اإىل خلق ُم�سويّ
830

من احلماية والرعاية

لب جمتمع اأر�ستقراطي، انتقائي وعن طريق تارب قا�سية، يربز اأنا�ض   لكن، يف �سُ

ون،  ي�سطريّ لأنهم  نوعهم  فر�ض  يريدون  وهم  اأنف�سهم،  على  ويعتمدون  »يتعاي�سون 

على  دهم  ُيهديّ الذي  الإبادة  خطر  درء  اأرادوا  ما  اإذا  اأنف�سهم  فر�ض  اإىل  الغالب،  يف 

عن  اأنف�سهم،  يفر�سوا  اأن  اإليّ  الجراميني  الأقوياء  لهوؤلء  ميكن  ول   .»
831

ُمرعب نحو 

طريق تعنيف الآخرين وقتلهم، ل و�سيلة لهم للعي�ض اإليّ يف كنف العدوان والتقتيل. 

828- F. NIETZSCHE, Der griechische Staat, in Ibid., p. 770.

829- نيت�سه، ما ور�ء �خلري و�ل�شر، م. �ض، § 262، �ض، 253.
830- ن. م، ن. �ض.
831- ن. م، ن. �ض.
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والداع�سي هو املََكنة التي �ساهم يف �سناعتها، ال�سيوخ واملو�ساد، ينطبق عليه قول نيت�سه 

اأنه مبوجب ق�سوته وتان�سه »يفر�ض ذاته وُيثبت دوامه يف ال�رشاع امل�ستمريّ مع اجلريان 

ى عن عقله  دة«. هذا الداع�سي، الذي تعريّ اأو مع املنتف�سني املهزومني اأو الثورات املَهدِّ

بقائه  بدوام  لها  يدين  التي  ال�سفات  هي  ما  جدا  عة  املُتنويّ التجربة  »تُعليّمه  واإن�سانيته، 

نيت�سه،  جواب  بقائه؟  على  للمحافظة  اإياه  نونها  ُيلقيّ التي  الِو�سفة  وماهي   .»
832

وغلبِته

الق�سوة،  يريد  اإنه  »بل  عليها  ُربيّي  ف�سيلة  وهي  الق�سوة،  متطابق:  الداع�سي،  وجواب 

وكل اأخالق اأر�ستقراطية هي اأخالق غري مت�ساحمة يف تربية ال�سباب ... وهي حت�سب 

.»
833

يه عدالة الالت�سامح بعينه من بني الف�سائل وتُ�سميّ

 وهكذا فعن طريق فتاوى �سيوخ الوهابية واإغراءات ال�سباب باحلوريات، ونَفث 

املخابرات  وتوجيهات  تدريبات  مع  اجلميع،  وتكفري  املخالفني،  تاه  والكراهية  احلقد 

الغربية، يتميّ �سناعة هذا الطراز اجلديد من الإرهابي القتيّال التفجريي الذي ل يرحم 

حتى اأهله وذويه. ونيت�سه ي�سعد لهذا ال�سنف من الوحو�ض، ويقول اإنه على هذا النحو 

خ جيال بعد جيل »طراز ذو �سمات قليلة لكنها قوييّة«. فعال، الداع�سي له �سمات  يرت�سيّ

نف�سه  تفتيت  على  جنوين  اإقدام  مع  الب�رشية،  على  وحقد  مطبق،  جهل  جدا:  قليلة 

نكون  »اأن  معناه  نحيا  اأن  لنيت�سه:  بالن�سبة  احلياة  معنى  هو  وهذا  الهواء.  هباءات يف 

ق�ساة بال رحمة لكل ما هو �سعيف وبَاٍل ... اأن نحيا، يعني اأن نكون عدميي ال�سفقة تاه 

. يقول اإن قوام 
834

املحت�رشين، البوؤ�ساء والعجز. اأن نكون قاتلني اجراميني با�ستمرار

 ،)unsere Unbarmherzigkeit( ال�سفقة  انعدام  يف  َيْكمن   )unsere Grösse( عظمتنا 

وهذه يعتربها »�سورة لكل التاأثري الذي ميار�سه العظماء على الآخرين وعلى ع�رشهم«، 

كل ما يقدرون فعله هو اإعدام العديد من الكائنات ال�سعيفة، وكاأنهم حتت وطاأة مفعول 

امل�سلمون(،  الرهابيون  يتناولها  التي  الهلو�سة  حبوب  )الكابتاغون،  خمدر  �رشاب 

ماأخوذون بن�سوة عارمة لتدمري الآخرين واأنف�سهم، »ل ميكنهم اأن يفعلوا اأكرث من تك�سري 

.»
835

اأع�سائهم يف كل الدروب امل�سللة، حيث تقودهم الن�سوة

832- ن. م، �ض، 254.
833- ن. م، ن. �ض.

834- نيت�سه، العلم املرح، § 26، �ض، 72. اجلملة الأخرية جاءت يف قالب �سوؤال، لكنه لي�ض ا�ستنكاريا، واإمنا تاأكيديا.

835- العلم املرح، § 28، �ض، 72 73.
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يرف�ض  وَمن  عنه،  حميد  ل  واجب  والغزو  م�سلم،  كل  على  فري�سة  اجلهاد   	·
، يهودي، عبد الدينار ي�ستحق القتل. يجب اأن  اجلهاد فهو عدويّ لالأمة، جبان، مند�ضيّ

نوا  نتاأ�سى باخللفاء الأوائل الذين اأر�سلوا اجليو�ض اإىل كل مكان، وفتحوا البلدان، وكويّ

امرباطورية ل تغيب عنها ال�سم�ض. ولو مل يكن وازعهم هو جهاد الطلب، ملا حققوا اأي 

ن�رش وملا فتحوا اأي بلد، وبالتايل �سعار امل�سلم هو: اجلهاد، املزيد من اجلهاد. 

هذا اخلطاب احلربي جنده اأي�سا عند نيت�سه: َمن يرف�ض احلرب، هو خارج التاريخ، 

دا احلرب  وخارج احلداثة، وبالتايل ال�سعار يجب اأن يكون: احلرب )der Krieg(، وجمديّ

)und wiederum der Krieg(، اأي حربا متوا�سلة و�ساملة، بال هوادة. ولإي�ساح هذه 

املُ�َساملني  القاعدين  امل�ساألة امل�سريية فهو يعقد مقارنة بني القدماء واملحدثني، ويف�سح 

الذين يتهاونون ويتقاع�سون يف القتال. باملقارنة مع العامل ال�سيا�سي لليونانيني، يقول 

ف على اأ�سكال انحطاط  نيت�سه، ل اأريد اأن اأخفي يف اأي الظواهر الراهنة اأعتقد التعريّ

خطرية تعتمل يف ال�ساحة ال�سيا�سية، خطرية �سواء على الفن اأو على املجتمع. اإذا ما ُوجد 

اأنا�ض، بحكم من�ساأهم، بعيدون عن غريزة ال�سعب والدولة، وبالتايل يعرتفون بالدولة 

الهدف  رون  يت�سويّ ال�سنف  اأنا�ض من هذا  اإذن،  الذاتية:  فقط حينما تخدم م�ساحلهم 

عات �سيا�سية كربى، يف كنفها يت�سنيّى لهم  الأ�سمى للدولة على اأنه تعاي�ض �سلمي لتجميّ

موا�سلة حتقيق م�ساريعهم دون ت�رشيط. بال�ستناد اإىل هذه الفكرة فهم �سيعملون على 

تعزيز ال�سيا�سة التي توفيّر مل�ساريعهم اأق�سى م�ستوى الأم�ن، يف حني من غري املعقول 

موا اأنف�سهم كذبيحة ملا ت�سبو اإليه الدولة. فهم غري قادرين على  بالن�سبة اإليهم اأن ُيقديّ

ت�سور هذه الت�سحية لأنهم يف الواقع ل ميلكون بتاتا هذه الغريزة.

الدولة  تخلي�ض  ال�رشورية  الأولويات  من  يعتربون  فهم  هذه،  اأنانييّتهم  لتحقيق 

من تلك الت�سنجات العارمة الوح�سية للحرب، كي تكون قابلة لال�ستخدام الر�سيد؛ 

اخلبيثة  املُزايدات  هذه  م�ستحيلة.  احلرب  فيه  ت�سبح  لو�سع  التطليّع  ميكنهم  بحيث 

الغرائز ال�سي��سية العدوانية، من خالل بناء  تُ�ستخدم لغر�ض واحد: برَْت و�سع�سعة 

نتيجة اإيج�بية ِب�َسنِّ  موؤ�س�سات دولية كبرية متوازنة و�سمانات متبادلة، جلعل حتقيق 

.
836

حرب عدوانية اأمرا حم�ل، ومن ثم �سنيّ اأييّ حرب على الطالق

836- F. NIETZSCHE, Der griechische Staat, in Ibid., p. 771.
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بالقول  َعَمال  اجلهاد،  املزيد من  اجلهاد؛  امل�سلمني هو  تخاذل  الوحيد �سد  الدواء 

املاأثور: ال�سيف باق ومرفوع حتى يرث اهلل الأر�ض ومن عليها؛ ونيت�سه، �سد البور�سة 

ويف  احلرب.  من  املزيد  باحلرب،  ين�سح  القومي،  للح�ض  الفاقد  املال  راأ�ض  و�سد 

ال�سيوف وتتداخل  تتالحم  احلياة »عندما  لهم  تروق  اآباءنا كانت  اإن  يقول  زراد�ست 

مثل حييّاة ُمرقيّطة باحلمرة )حمادثة بني امللكني(«؛ وكاأنه ي�سف لنا الغزاة امل�سلمني الأوائل 

�س اإىل �سرب الدم  بقوله اإن اآباءه »كانوا يتليّهفون ظماأ اإىل احلرب، لأن كل �سيف يتعطيّ

 .»
جا بالرغبة ]يف الدم[837 )Ein Schwert ... will Blut trinken( ويربق متوهيّ

لكن الرجل اأخطاأ مرة اأخرى، كما اأخطاأ يف كل تخميناته الهوائية ال�ساخنة. اجلهادي 

ي اأطماع المربيالية العاملية، واأنه يوؤدي  الإ�سالمي، ل يعلم اأنه يخدم راأ�ض املال وُيغذيّ

نه من التيّ�سليّل عرب الأنفاق اإىل جزيرة �سيناء كي يقتل  مهمة جليلة اإىل اإ�رشائيل حني مُتكيّ

ل عبوره اإىل �سوريا لإنهاك اجلي�ض العربي ال�سوري. وهكذا  اجلي�ض امل�رشي، اأو تُ�سهيّ

لفي ال�سهيوين ُينفيّذ خمططا جهنيّميا مدرو�سا بعناية من طرف املو�ساد  فاإن اجلهادي ال�سيّ

ي اآي اإي لتق�سيم العامل العربي وتفتيته اإىل دويالت فا�سلة بائ�سة متناحرة، بينما  وال�سيّ

العامل اأجمع ينعم بالراحة والزدهار. نيت�سه ل يعلم اأن احلرب هي اخُلبز اليومي لراأ�ض 

اأرباب ال�رشكات امل�سنيّعة لالأ�سلحة، والذين  َيْرتَوي منه  املال، وهي كاأ�ض الدم الذي 

َيْبتِهجون ل�سماع �سعار: احلرب، املزيد من احلرب.

وباجلملة دولة داع�ض امل�سخ التي اأن�ساأها الأمريكان والإ�رشائيليون، هي دولة مبنية 

نها اجلوهري. واأ�سحابها يعتمدون  على القتل والتدمري، ل تخاف احلرب، واإمنا هو مكويّ

على اآلف امل�ستندات الفقهية والن�سو�ض الدينية التي ترَُبِّر لهم عدوانييّتهم، وجنونهم 

الإرهابي. وها اأن نيت�سه يقول لنا باحلرف: اإن الدولة غري مبنية على اخلوف من �سيط�ن 

احلرب )Furcht vor dem Kriegsdämon(، ولكنها تُوليّد وثبة اأخالقية تقود اإىل م�سري 

عال. اإن هذه اأجمل ما يتمنيّى �سماعه امل�ست�سار احلديدي بيزمارك.

معناها  م  حطيّ وهكذا  الدم«،  من  �رشاب  اإىل  يتعط�ض  �سيف  بـ«كل  الكلمات  هذه  ترجم  م�سباح  علي  املرتجم   -837
للجملة  بالن�سبة  عليه،  كان  اأي�سا  ولالأمانة  الدم«،  �رشب  يف  يرغب  �سيف  »كل  والأ�سح:  العنيف،  الجرامي 

املوالية، اأن ي�سع عبارة »يف الدم« بني معقفني، لأنها غري موجودة يف الن�ض الأ�سلي، واإمنا هي اإ�سافة من املرتجم 

كي ي�ستقيم املعنى.
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·	 الكل �سمع ولو مرة يف حياته اأنا�سيد داع�ض والقاعدة يف مدح القتال والتغنيّي 
قلب  ظهر  عن  القتيّالون  يحفظها  والتي  اجلماجم،  و�سحق  واملوت  والتفجري  باحلرب 

ويرددونها يف جل�ساتهم، كما نراها من خالل الفيديوهات، وحتى يف هذه النقطة فاإن 

بعنوان  فاغرن،  لل�سيدة كوزميا  كتبه  الذي  ن�سه  امل�سلمني. يف  بالإرهابيني  يلتقي  نيت�سه 

 Päan auf( للحرب  اأن�سده  الذي  بالن�سيد  ال�ستمتاع  اإىل  يدعوها  اليونانية،  الدولة 

ي، وعلى الرغم من اأنها تاأتي مثل الليل، فاإن  den Krieg(: رهيبة اأ�سداء قْو�سها الف�سيّ

اأبولو، الإله احلقيقي، هو القائم على اإر�ساء وتنقية الدولة. ولكن قبل كل �سيء، كما 

هو مكتوب يف بداية اللياذة، فهو يقذف ب�سهامه على البغال والكالب، واإثرها مبا�رشة 

ُي�سيب الب�رش، وهكذا يف كل مكان ثمة اأكوام من احَلَطب تعلوها ُجثَث حمرتقة. 

الفظيع الذي يحدث يوميا يف بغداد ودم�سق والرقة وحلب، ي�سفه  هذا امل�سهد 

لنا نيت�سه ال�ساب بكل غبطة ويرفعه على �سكل ن�سيد، وكاأنه اأجمل واأروع امل�ساهد يف 

 .
838

العامل. اعلموا، يقول نيت�سه، اأن احلرب هي �رشورة للدولة كما العبد للمجتمع

وَمن َي�ستطيع من امل�سلمني اأن ُينكر هذه احلقيقة حينما يرجع اإىل تاريخ الغزوات، 

ذها خالد بن الوليد  لع على فتوحات امل�سلمني الدموية والإبادات اجلماعية التي نفيّ ويطيّ

اأن  ي�ستطيع  َمن  م�ستنكرا:  يت�ساءل  اأي�سا  ونيت�سه  العراق؟  يف  امل�سيحيني  �سد  واملُثنيّى 

يجهل هذه احلقيقة الفاقعة، اإذا ت�ساءل عن الأ�سباب التي اأنتجت الفن اليوناين؟

لقد  نيت�سه.  اأو  ال�سلفي  الإ�سالمي  عند  �سواء  موجودة  القتيّال،  بالإرهابي  الإ�سادة 

القاعدون  ي�ستوي  ل  واأنه  القاعدين،  على  املجاهدين  ل  ف�سيّ اهلل  اأن  القراآن،  يف  جاء 

الطبيعة  لقوانني  وخالفا  نف�سه،  ر  ُيفجيّ حينما  املجاهد،  اأن  اإىل  اإ�سافة  واملجاهدون، 

واملنطق، ل يذهُب هباء منثورا، واإمنا ميَرح يف ال�سماء، ياأكل وي�رشب، وميار�ض وظائفه 

احليوية كليّها، كما كان ميار�سها من قبل: )ل حت�سنب الذين قتلوا يف �سبيل اهلل اأمواتا بل 

اأحياء عند ربهم يرزقون(. 

ى “اهلل”، اأي الال�سيء لأن اهلل هو الال�سيء،  املجاهد، الذي �ُسحق يف �سبيل ما ي�سميّ

د. اإذ اأنه، بعد  ر حيواتا، بالن�سبة للم�سلمني له م�سري جليل وُمتَفريّ ع اأو�سال ودميّ والذي قطيّ

اأن طار اأ�سالء يف الهواء: “ُيغفر له يف اأول ُدفعة من دمه، ويزوج باثنتني و�سبعني زوجة 

من احلور العني، وُيو�سع على راأ�سه تاج الوقار، الياقوتة منه خري من الدنيا وما فيها، 

838- Ibid., p. 774. „… daß der Krieg für den Staat eine ebensolche Notwendigkeit ist, wie der Sklave 
für di Gesellschaft“
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رت  هات املاأثور الإ�سالمي التي دميّ وي�سفع يف �سبعني من اأهل بيته”، وما اإىل ذلك من تريّ

حياة اأجيال من ال�سباب. بالن�سبة لنيت�سه، العبقرية تتمظهر فقط يف فنيّ القتل. ل يريد 

اأن يعلم �سيئا عن كرامة الإن�سان وكرامة العمل، وي�سك يف كون مفهوم الكرامة يجوز 

تطبيقه على الإن�سان العادي، القاعد، وعن العمل الذي يوؤديه لتوفري قوته اليومي. 

الوا�سح، يقول نيت�سه، اأن ل الكرامة تنطبق على الن�سان القاعد، ول حتى كرامة 

ال�سغل تن�سحب على اأييّ عمل، لأن الَعبقرية الفنية الإبداعية هي فقط من م�سمولت 

املقاتل، يعني اجلهادي بلغة امل�سلمني، وعمله هو اأف�سل الأعمال واأْكرمها على الطالق، 

م نف�سه، عن طيب خاطر، كُقربان خال�ض لإلهه،  لأن ميزة املقاتل الإرهابي هي اأن يقديّ

اأي اأن ينتحر بحزام نا�سف، ونيت�سه ُي�سفي هو نف�سه هذه اخلا�سية على املقاتل الفنان: 

كو�سيلة   )”seine Vernichtung“ وقد يرغب اأي�سا يف اإعدامه الذاتي )يف انتح�ره«

 .»
839

للعمل الفني احلربي

اعدام  يف  اأي�سا  هم  يرغبون  األ  واملو�سل؟  قة  الريّ يف  الإْنغما�سييّون  يفعل  وماذا 

الة للجهاد �سد الكفار )او بعبارة نيت�سه، العمل الفني احلربي(؟ اأمل  اأنف�سهم كو�سيلة فعيّ

ز  ر لهم اأعمالهم الفظيعة، مثل قول اأحدهم: “جويّ ا هائال من الفتاوى التي ترُبيّ يجدوا كميّ

�سيوخ الإ�سالم اأن ينغم�ض امل�سلم يف قتل الكفار واإْن غلَب على ظنه اأنهم يقتلونه”. 

واحلال اأنهم مل يقتلوا اأي كافر واإمنا قتلوا م�سلمني مثلهم؛ اأنهكوا جيو�سهم وا�ستنزفوا 

بلدانهم وجمتمعاتهم وموؤ�س�ساتها املدنية، لتحقيق حلم اإ�رشائيل الكربى.

ل مكان للقاعدين يف دولة اخلالفة، ونيت�سه يقول: كل �سخ�ض، ُمْعَترَبا يف ن�ساطه 

ككل، َعِلَم ذلك اأم مل يعلم، ميلك من الكرامة بقدر ما يكون و�سيلة العبقرية )احلربية، 

النهب وال�سلب والتفجري، اجلنون، وما اإىل ذلك(. النتيجة “الأخالقية” لهذا الطرح 

ي�ستخل�سها نيت�سه نف�سه: وهي اأن »“الإن�سان يف ذاته، الإن�سان يف املطلق، لي�ض له، ل 

كرامة، ول حقوق، ول واجبات«. حينما �سئل القر�ساوي، مفتي الناتو واإ�رشائيل، عن 

اجلماعة وكانت يف �سالح  رتها  قريّ اإذا  اإنها واجبة  قال  النتحارية،  العمليات  م�رشوعية 

باملجموعة ويف  كونه م�رشوطا  اإليّ يف حالة  له  قيمة  ل  الفرد  اإن  يقول  نيت�سه  اجلماعة. 

 .
840

وجوده يربيّر  اأن  الإن�سان  ي�ستطيع  فقط  احلال  هذه  ويف  واعية،  ل  اأهداف  خدمة 

والإن�سان بالن�سبة لنيت�سه هو املحارب وكفى.

839- Ibid., p. 776. „der auch seine Vernichtung als Mittel des kriegerischen Kunstwerks blieben kann“.
840- Ibid., p. 776.
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واأكرثها  الأعمال  واأ�رش�ض  اأتع�ض  هي  الدماء  و�سفك  والقتل  احلرب  اإن   	·
لاإن�سانية، لأنها تدمر احلياة وتفنيها، لكننا نقراأ يف القراآن اأن القتل هو اإحياء لالإن�سان 

، ونيت�سه من جهته يقول اإن النزعات الرهيبة التي اعُتربت لاإن�سانية 
)الأنفال 24( 841

هي لي�ست اإليّ الأر�سييّة اخل�سبة التي ل ميكن اأن َيَتوليّد منها اإليّ كل ما ي�سمو بالإن�سان، 

روا هذا اخللط املفهومي املريع يف راأ�ض �ساب  . ت�سويّ
842

يف امل�ساعر والأعمال والبداع

يف الثالثني من عمره؛ تخييّلوا حجم هذا العنف املع�س�ض يف دماغه، والفظاعات التي 

�َسَكَبها يف مقالته الأوىل قبل اأن ين�رش كتابه الكارثي مولد الرتاجيدي�.

وَمن الذي مُيثليّ اأح�سن متثيل منوذج الإن�سان املحارب؟ بالن�سبة للم�سلم هو الر�سول 

بالدرجة الأوىل، وِمن بعده �سحابته، اخللفاء الرا�سدون، فهم الأبطال والقدوة الأكرث 

اإن�سانية الذين مل يعرف لهم التاريخ مثيال. ول خالف يف ذلك بني ال�سلفيني والعلمانيني، 

ل بل ثمة من العلمانيني، مثل املوؤرخ ه�سام جعيط، من ي�سيد بالقوة احلربية للر�سول، 

 »عندما 
يّ

ويجعل منها ميزة فريدة، مل تر لها العرب مثيال. يف كتاب الفتنة يقول اإن النبي

تراءى مبظهر ق�ئد حربي ف�حت حقيقي، مل ت�سهد اجلزيرة العربية  ة ...  حا�رش مكيّ

  .»
843

مثيال له ]...[ كان اجلي�ض منظما على اأكمل وجه، مع اأجنحة وقلب

القدامى،  اليونانيون  هم  واأبطاله  الغريقي،  العامل  فهو  النيت�سوي  النموذج  اأما 

ي�سفهم باأنهم الرجال الأكرث اإن�سانية يف العامل. كيف واأين تتمظهر اإن�سانيتهم الراقية؟ 

بالن�سبة للم�سلمني يف الغزوات واحلروب التي اأ�سعلوها �رشقا وغربا، بالن�سبة لنيت�سه، 

اليونانيون هم ارهابيو داع�ض باأمت معنى الكلمة: لأنهم ميلكون يف ذاتهم، مالمح �رشاوة 

)Zug von Grausamkeit(، اأو ي�ستبطنون نزعة تدمريية على �ساكلة النمور، تبدو لنا 

.
844

الآن م�سدر رعب

قيِ فيِ 
ْ
ل
ُ
َسأ  ۚ آَمُنوا  يَن  الذَّيِ َفَثبُِّتوا  َمَعُكْم  نِّ 

َ
أ يَِكةيِ  َملَئ

ْ
ال إيَِل  َك 

َربُّ يُوحيِ   
ْ
15 يقول: {إيِذ الآية  الأنفال، يف  841- �سورة 

يُتُم  قيِ
َ
ل يَِذا  إ آَمُنوا  يِيَن 

ذَّ
ال يَُّها 

َ
أ يَا   ... َبَناٍن  ُكذَّ  ميِْنُهْم  ُبوا  َواْضيِ ْعَناقيِ 

َ ْ
ال ْوَق 

َ
ف ُبوا  اْضيِ

َ
ف الرُّْعَب  يِيَن َكَفُروا 

ذَّ
ال وبيِ 

ُ
ل
ُ
ق

يَُّها 
َ
ْدبَاَر«. بعد هذه اتلعايلم احلربية واتلجييش، يقول يف الآية 24: {يَا أ

َ ْ
وُهُم ال

ُّ
 تَُول

َ
ل

َ
يِيَن َكَفُروا زَْحًفا ف

ذَّ
ال

ْهيِ  ُه إيِيلَ
نذَّ
َ
بيِهيِ وَأ

ْ
ل
َ
َمْرءيِ َوق

ْ
َ َيُوُل َبْيَ ال نذَّ اللذَّ

َ
ُموا أ

َ
ييِيُكْم َواْعل

يَِما ُيْ يَِذا َدَعُكْم ل يِلرذَُّسوليِ إ يِ َول ذَّ يُبوا لليِ يِيَن آَمُنوا اْسَتجيِ
ذَّ

ال
ون}َ. َْشُ تُ

842- F. NIETZSCHE, Homers Wettkampf, in Fünf Vorreden, op. cit., p. 783.

843- ه�سام جعييّط، الفتنة، دار الطليعة، بريوت لبنان، 1995، �ض، 31. 
844- F. NIETZSCHE, Homers Wettkampf, in Fünf Vorreden, op. cit., p. 783.
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طا، هو مثال  ق الُفجاءة ُمقميّ اأبو بكر ال�سديق الذي قتيّل العرب بدون رحمة، وحريّ

هذه الإن�سانية الإرهابية، وال�سيد نيت�سه، يجد هو بدوره يف ال�سكندر املقدوين، مثال 

ة، فاإن الإ�سكندر  ق اأبو بكر الفجاءة ور�سخ روؤو�ض الرديّ هذا اليوناين الإرهابي، كما حريّ

الذي ي�سيد به نيت�سه هو اأي�سا فعل �سيئا �سبيها “عندما ثََقَب ِرجَلي املدافع ال�سجاع عن 

ة، باتي�ض، وربط ج�سمه حييّا وراء مركبته، لكي يطوف به بني �سخرية جنوده”. هذا  َغزَّ

يا  العمل الب�سع الذي يبتهج له نيت�سه والذي يقوم به الرهابيون يف �سوريا يوميا، تاأ�سيّ

اإىل  اأخيل  يعمد  اللياذة، حيث  رواية  منوذجه يف  له  لنيت�سه  بالن�سبة  القدماء،  فعله  مبا 

. وما العربة من كل هذا الإرهاب؟ العربة 
845

تقطيع جثة هكتور �ساحبا اإياه بنف�ض الطريقة

.
846

)Abgründe des Hasse( ح�سب نيت�سه هي اأننا ننفذ اإىل هاوية الكره

فيديوهات  يف  نرى  كما  املليّة،  نف�ض  من  باغيتني  فئتني  بني  احلرب  دارت  اإذا  اأما 

الإرهابيني امل�سلمني يف �سوريا والعراق حيث يذبح اأفراٌد من جبهة الن�رشة اأفرادا من 

داع�ض وَي�ْسُبون ن�ساءهم ويقتلون اأبناءهم، وبعدها تُعك�ض الآية، وامل�سل�سل متوا�سل 

فيلم  وكاأنه  نيت�سه  علينا  يَعر�سه  امل�ساد  والقتل  للقتل  الفظيع  املثال  هذا  اليوم.  اإىل 

اأ�سا�ض  وعلى  املنت�رش،  فاإن  املتناحرة  اليونانية  الدويالت  بني  اإن  يقول   .
يّ

حي داع�سي 

قانون احلرب، حينما يقتل كل الذكور ويبيع، كعبيد، الن�ساء والأطفال، نالحظ اأن يف 

تفعيل هذا احلق الرجل اليوناين يحمل حممل اجلد �رشورة النفجار الكامل حِلْقِده؛ يف 

مثل هذه اللحظات فاإن ال�سعور باحلنق، م�سغوط ومنتفخ، ينفجر: يقفز النمر خارجا 

 .
847

وق�سوة �سبقييّة تُ�رشق من عينيه الرهيبتني

القتيّال،  �ض  املتوحيّ الغريقي  لهذا  نيت�سه  ير�سمها  التي  ال�سورة  باأنف�سكم  قارنوا 

النتحارية  العمليات  وهذه  الأبرياء.  يف  نف�سه  يفجر  الذي  الغا�سب  والإ�سالمي 

ُيَوثقونها يوميا وتُو�سع على النرتنت، على مراأى وم�سمع املخابرات الغربية، ل بل 

لكي  الت�سوير  اآلت  باأحدث  اأي�سا  هم  ومتُديّ بذلك،  لهم  ت�سمح  نف�سها  املخابرات  اإن 

845- Ibid., p. 784.
846- Ibidem.
847- Ibid., p. 784. „ Wenn der Sieger, in einem Kampf der Städte, nach dem Rechte des Krieges, die 

gesammte männliche Bürgerschaft hinrichtet und alle Frauen und Kinder in die Sklaverei verkauft, 
so sehen wir, in der Sanktion eines solchen Rechtes, daß der Grieche ein volles Ausströmen lassen 
seines Hasses als ernste Nothwendigkeit erachte; in solchen Momenten erleichterte sich die 
zusammengedrängte und geschwollene Empfindung: der Tiger schnellte hervor, eine wollüstige 
Grausamkeit blickte aus seinem fürchterlichen Auge“.
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النا�ض. واجلميع منزعج منها ومرعوب من وح�سييّتها لأن ل  يبثيّوا الرعب يف قلوب 

ب من النزعاج الذي  واحد يف ماأمن من اأن ت�سيبه �سظاياها يوما ما. لكن نيت�سه يتعجيّ

ور الفظيعة، يقول اإننا مل نفهمها، ومل ندرك معناها  ي�سعر به املرء اإزاء مثل هذه ال�سيّ

الفنيّي كما ينبغي. 

ل ول اأمزح، كل هذا موجود يف الن�ض النيت�سوي بحذافريه، وال�سورة  اأنا ل اأهويّ

دائما  ر  ي�سويّ اأن  اليوناين  ات  النحيّ »ملاذا يجب على  اليوناين طبعا:  العامل  من  ماأخوذة 

م�ساهد احلرب واملعركة يف تكرار ل نهاية له، اأج�سام رجال يف حالة اإجهاد، وت�سنجاتهم 

ين َيترَبيّمون؟ ملاذا كل  َت�رشِ ون، وحُمْ متوليّدة من احلقد وغطر�سة النت�سار، جرحى َيتلويّ

العامل اليوناين يْبتهج اأمام �سَوِر معركة الإلياذة؟ اأعتقد اأن هذه الأ�سياء ل نَِعيها باملعنى 

.»
848

اليوناين ال�سحيح، ل بل اأعتقد اأننا �سُن�ساب بالرعب، لو فهمناها بذاك املعنى

اأوحى  الذي  من  داع�ض؟  تقرتفها  التي  ال�سناعات  لنا  خلق  الذي  العامل  هو  ما 

ع لهم القيام مبثل هذه الأعمال؟ القراآن وال�سرية، يقولون ذلك هم اأنف�سهم  لهم و�رشيّ

وي�ست�سهدون بالن�سو�ض “املقد�سة” ال�رشيحة الدامغة، بحيث اإن تفخيخ ال�سيارات 

نات  املدويّ �سابقة يف  له  الأردين وجدوا  الطيار  نبوييّا، وحتى حرق  لها حديثا  وجدوا 

الإ�سالمية. والن�سو�ض يف حديّ ذاتها، كما اأجمع �سيوخ الإرهاب، تيز كل عمليات 

واع�ض، واأن هوؤلء الوحو�ض ل يحيدون عن نهج ال�سحابة،  القتل التي يقوم بها الديّ

طالب  اأبي  بن  علي  ق  يحريّ اأمل  الأوائل.  امل�سلمني  �سرية  من  اأعمالهم  ا�ستلهموا  بل 

الفظ  العامل  هذا  احلرية؟  م�سيحييّي  الوليد  بن  خالد  ُيِبْد  اأمل  املرتدين؟  من  جمموعة 

العامل  تركت  والتي  الآن،  حَتُدث  التي  ال�سناعات  لكل  اخللفي  ال�سدى  هو  العنيف 

اأجمع يف ذهول وتعا�سة. 

ل،  ونيت�سه نف�سه، كما قلنا �سابقا، ميلك منوذجا اأعلى، ماثال لنموذج الإ�سالم الأويّ

وهو العامل ال�سابق لهومريو�ض. ماذا جند يف هذا العامل؟ اأْلوانا زاهية، م�رشقة، لذيذة، 

ال�سورة  هذه  ب�ساطة.  واأكرث  اأف�سل  امل�سيئة،  احلارة  الألوان  هذه  يف  ورجاله،  حارة؛ 

تنطبق متاما على ال�سحابة بالن�سبة لكل م�سلم، فهم اأي�سا اأف�سل الرجال واأكرثهم ب�ساطة. 

لكن، بالن�سبة لنيت�سه، هذه فقط ال�سورة الظاهرة، جمرد طوبوغرافيا مع مالمح وجوه 

واأج�سام جميلة، اأما ال�سيء الأهم والأكرث اإثارة لالنتباه، فهو الوجه الآخر لهذا العامل: 

848- Ibidem.
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. عامل فظ 
849

ام�ض والق�سوة، اخليال املعتاد على كل ما هو وح�سي ل يوجد اإليّ الظالم الديّ

 ديونيزو�ض: حياة ل �سلطان عليها اإليّ 
يّ

عنيف، �سيطاين. وفعال، هو كذلك بالن�سبة لنبي

اأبناء الظالم، اإليّ ال�رشاع، والرغبة اجلن�سية اجل�حمة، �خلد�ع )Täuschung( واملوت 

 .
850

)und der Tod(

الطربي،  وتاريخ  ه�سام،  ابن  �سرية  اقروؤوا  الأوائل؟  امل�سلمني  حياة  كانت  وماذا 

الظالم  نيت�سه.  به  يتغنيّى  الذي  الهومريو�سي  قبل  ما  العامل  لهذا  حييّا  مثال  ف�ستجدون 

امل�سلمني  اأبطال  اأن  حيث  اأوطا�ض  غزوة  يف  حرفيا  تدونها  واجلن�ض  والقتل  الدام�ض 

يتغنيّى  نيت�سه  اإن  اأقول   . واغت�سبوهنيّ الن�ساء  على  ا�ستولوا  الرجال  قتلوا  اأن  بعد 

ال�رشاع  لالإ�سالم:  الأول  القرن  امل�سلمون،  د  كما ميجيّ ُمقرتفيها،  د  الفظاعة وميجيّ بهذه 

 die Spitze des( ن�سوة احلي�ة ذروة  بينما وح�سية النت�سار هي  ة وخال�ض،  هو �سحيّ

.
851

)Lebensjubels

·	 كما اأن لالرهابيني فال�سفتهم، اأمثال »اأبو يعرب املرزوقي« وعزمي ب�سارة وطه 
عبد الرحمان، لديهم اأي�سا موؤرخوهم املحدثون، واأبرزهم على ال�ساحة الثقافية العربية 

التي  الغزوات  »اإن  اأريحية  بكل  كتَب  حيث  قح،  داع�سي  وهو  جعييّط،  ه�سام  الآن، 

« التي مل تكن �سائدة يف عهد اجلاهلية. 
852

اأ�سعلها الإ�سالم، ا�ستعادت ظاهرة ال�سبي

ثم ف�رشيّ هذا العمل الرببري الوح�سي، باأنه »اإلغ�ء اأية و�سعية �س�بقة للمراأة من زواج 

وغريه، وا�ستحالل ج�سمه� من دون ق�نون ومن دون قيود. واملراأة تدخل فيم� بعد يف 

 .»
و�سعية الإم�ء »مميّ� ملكت اأمي�نكم«، كم� يقول القراآن، و«نك�ح بدون خطبة«853

الإن�سانية يف  من  وهل  اأخالقييّته،  وعن  العمل،  هذا  م�رشوعية  �ساألت جعييّط عن  واإذا 

ل بك اأحد اأتباعه من الإ�سالميني   على القيام بهذا العمل فاإنه يوكيّ
يّ

�سيء اأن اأن ُيقدم اآدمي

انني كي ي�سكب عليك قربة من اأقذع الألفاظ.  عيّ
الليّ

849- F. NIETZSCHE, Homers Wettkampf, in Fünf Vorreden, op. cit., p. 785. „Nur in Nacht und Grauen, in 
die Erzeugnisse einer an das Gräßliche gewöhnten Phantasie“

850- Ibidem. „ein Leben, über dem allein die Kinder der Nacht, der Streit, die Liebesbegier, die 
Täuschung das Alter und der Tod walten“

851- Ibidem. „“
852- ه�سام جعييّط، يف ال�سرية النبوية 2. تاريخية الدعوة املحمدية يف مكة، دار الطليعة بريوت 2007، �ض، 82.

853- يف ال�سرية النبوية 2، ن. م، �ض، 82.
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احلياة املُثلى لليونانيني، على اأية حال، هي حياة الوح�سية وال�رشاع والغلبة، وهذه 

ترُبيّر وجودهم وتُ�سفي عليه م�سحة  التي  اليونانيون هي  لها  فعيّ التي  النوازع احليوانية 

ر اإىل الالحق م�سعل احلرب؛ واإىل كل ف�سيلة �رشاع تن�ساف  فنيّييّة. كل يوناين عظيم مُيريّ

ف�سيلة جديدة كربى. يف ال�رشاع يجب اأن تت�سكل كل موهبة، هكذا تاأمر البيداغوجيا 

يهابون  بل  اخل�سال،  هذه  فقدوا  املُحدثني  املُربيّني  اإن  يقول  نيت�سه  اليونانية.  ال�سعبية 

اإطالق العنان لهذا الطموح الرتبوي. 

لكنه ل يعلم اأن املُربيّني امل�سلمني، ُيَعليّمون اأ�سبالهم فنيّ القتال، ويبثيّون فيهم هذه 

النزعة احلربية، واملثال الأظهر هو ذاك الرهابي امل�سلم، من ا�سرتاليا، الذي ربيّى ابنه 

عة تقطر دما يف �سوريا. ومع ذلك فاإن  ره وهو حامال راأ�سا ُمقطيّ على الرهاب، ف�سويّ

القدماء  يوافقون  لأنهم، ح�سب زعمه،  النحطاط  الي�سوعيني من هذا  ي�ستثني  نيت�سه 

على هذه الرتبية وبالتايل هم حقا اأف�سل ُمربيّيي ع�رشنا. اإن عظمة بيداغوجيا الي�سوعييّني 

نيت�سه:  بعبارة  اأو  املحظورات”،  تبيح  “ال�رشورات  ملبداأ  برباعة،  تطبيقهم،  يف  تكمن 

.
854

�سفة اخلرييّ وال�رش تُ�سَتقيّ فقط من الأهداف املُزَمع حتقيقها

والرماية  ال�سباحة  اأبناءكم  عليّموا  احلديث:  تفعيل  ينبغي  ُمقاتلة،  اأ�سبال  ئَة  وِلَتن�سِ

وا لهم ما ا�ستطعتم من قوة ورباط  وركوب اخليل، وياأتي م�سداقا لقول القراآن “واأعديّ

 agonalen( التناف�سييّة  التن�سئة  هدف  من  جعلوا  لنيت�سه،  بالن�سبة  القدماء  خيل”. 

على  جمرب  اأثيني  كل  الدولة.  منعة  على  واملحافظة  املجتمع،  ازدهار   ،)Erziehung

تعزيز قدراته الذاتية عن طريق املُبارزة لكي يغدو �ساحلا لأثينا ويلحق بها اأقليّ الأ�رشار: 

، حينما يتناف�ض يف ريا�سة الَعْدِو، ويف  ر يف خري مدينته الأميّ ال�ساب الأثيني كان يفكيّ

الإ�سالمية  الدولة  يف  م�ساهمته  على  اهلل  يحمد  الآن  امل�سلم  ال�ساب  اأن  وكما  ماية؛  الريّ

ويرفع اإ�سبعه اإ�سارة للتوحيد، كذلك يفعل ال�ساب اليوناين حينما ي�سع على راأ�ض الإله 

التيّاج الذي و�سعه الق�ساة على راأ�سه لتكرميه. 

كنف  يف  وتربيتهم  اأ�سبال  تخريج  يف  اليونانيني  ف�سائل  عن  نيت�سه  يقوله  ما  اإن 

يف  بون  يدريّ حيث  والن�رشة،  وداع�ض  القاعدة  اأفالم  على  مبا�رشة  ُيحيلنا  ال�رشاع، 

هذا  انظروا  اإ�رشائيل.  اأجل  من  بلدانهم  جنود  يقاتلون  مرتزقة  اأ�سبال  املع�سكرات 

854- Ibid., p. 789.
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الت�سبيه، و�سعوا بني اأعينكم فيديوهات اأ�سبال داع�ض: كل يوناين، منذ �سباه، ي�سعر 

بالرغبة اجلاحمة يف اأن يكون، يف ال�رشاع بني املدن، و�سيلة خال�ض ملدينته.

�ض  ة ول اأب� بكر له�”، الذي كان ُيَدرَّ رون كتاب اأبو احل�سن الندوي، “رديّ ·	 تتذكيّ
يف حلقات امل�ساجد، ومنه ا�ستقى الكثري من ال�سباب ُكرههم للمجتمع وحقدهم على 

ب يف العهد  الفال�سفة ونفورهم من مكا�سب احلداثة. فهو يرى اأن العامل الإ�سالمي جريّ

ة اكت�سحته من اأق�ساه اإىل اأق�ساه، وقليّما خلت منها اأ�رْشة من اأ�رَشِ امل�سلمني،  الأخري رديّ

و�سيا�ستها  بثقافتها  الإ�سالمي،  لل�رشق  اأوروبا  غزو  تََلْت  زعمه،  ح�سب  ة،  رديّ وهي 

وفل�سفاتها الحلادية: »اإنها اأعظم ردة ظهرت يف عامل الإ�سالم ويف تاريخ الإ�سالم، منذ 

.»
855

عهد الر�سول عليه ال�سالم اإىل يوم النا�ض هذا

يف  والنحطاط  خ  التف�سيّ اأ�سباب  يرى  له�”  بكر  اأب�  ول  “ردة  �ساحب  اأن  كما 

ة يف الفال�سفة اليونانيني اأنف�سهم.  تقبيّل الفل�سفة الغربية، فاإن نيت�سه هو بدوره يرى الرديّ

لقد بثيّ هوؤلء الفال�سفة، خ�سو�سا ال�سقراطيون منهم، َدجال اأخالقيا، اأو خداعا مثاليا 

القراآن ال�سحيح، تركوا  ابتعدوا عن منهاج  . لقد 
856

البالد طول وعر�سا راح يكت�سح 

تََخليّوا عن  نيت�سه  راأي  الوهابي، ويف  راأي  احلياة، يف  ملذات  وراء  وان�ساقوا  اجلهاد، 

عامل هومريو�ض الفظ العنيف وكَبتوا الغرائز احليوانية: »الفل�سفة اليونانية هي انحطاط 

 .»
857

الغرائز الغريقية ... اأفالطون جبان اأمام الواقع، ولذلك فهو يفريّ اإىل املثال

هم نحو هذا ال�سالل املفكرون  لقد تخليّى امل�سلمون عن هذه الغرائز، وزاد يف جريّ

من  ال�سباب  ووقاية  الزيغ،  هذا  جماهدة  هي  عاة  الديّ ة  مهميّ فاإن  وبالتايل  العلمانيون، 

ي نف�سه(، نذر حياته  الوقوع فيه. نيت�سه من جهته، كداعية جديد، )خبري نف�ساين، ي�سميّ

ح ُمنا�رشي الفكر الأخالقي املائع ال�ساذج: »كان  للجهاد �سد هذا الرتاث املنحط، وَف�سْ

اخلبري النف�ساين الذي اأحمله يف داخلي يحميني دوما من اأن اأقع يف تلك “ال�سذاجة 

م حت�س�ض “اأنف�ض جميلة”، وو�سطييّة،  الكربى”، اأو ال�سخافة الأملانية الكربى التي تتوهيّ

ْكرِب فيهم ال�سكينة التي لهم يف العظمة، واحل�ض 
ُ
وكمالت اأخرى يف اليونانيني، وِمن اأْن اأ

 .»
858

املثايل، ونبل الب�ساطة

ة ... ول اأبا بكر لها، مكتبة ال�سداوي للن�رش والتوزيع، القاهرة 1992، �ض، 5. 855- اأبو احل�سن الندوي، رديّ
856- نيت�سه، غ�سق الأوثان، »اأ�سياء اأدين بها للقدماء«، فقرة 2، �ض، 173.

857- نيت�سه، غ�سق الوث�ن، �ض، 173.
858- ن. م، �ض، 174.
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ة من  الرديّ َيدخل  فاإنه  الراقية  ال�سفات  مبثل هذه  الأوائل  اليونانيني  ُيلِقي على  َمن 

بابها الأو�سع، اأو بعبارة نيت�سه، َيْهِوي يف النحطاط، وال�سذاجة وال�سخافة، لأن نيت�سه 

فتكا  الأ�سد  الوح�سية  ي�ساوي  اليونان  عامل  اأن  مفادها  التي  امل�سبقة  بالفكرة  مت�سبيّث 

و�رشاوة، وهي اأعظم ف�سيلة مييّزتهم يف ع�رشهم الذهبي: »كنُت اأرى غريزتهم القوية 

ة فظيعة  العاتية ... كانت �سحنات التوتيّر الداخلي الهائل تُفِرغ نف�سها يف �سكل عدائييّ

الأملان،  الفيلولوجيا  علماء  فهم  الردة  ذروة  اأما   .»... اخل�رج  اإىل  هة  موجيّ حمدودة  ل 

من  انطالق�  الأمل�نية،  الطريقة  على  اليون�نيني  على  َنْحُكم  »اأن  نيت�سه  بعبارة  اأو 

فال�سفتهم«. وهذا عيب كبري، وب�ساعة ل ميكن قبولها. ملاذا؟ ل�سبب ب�سيط، وهو اأن 

ة بعينها:  الفال�سفة اليونانيني، اأعظم العقول التي اأنتجتها الب�رشية عرب تاريخها، هم الرديّ

 Die Philosophen sind ja die( ة يف احل�سارة الهيلينية »الفال�سفة كانوا العنا�رش املُنحطيّ

décadents des Griechenthum(، واحلركة امل�سادة للذوق القدمي والنبيل )�سد غريزة 

 die Autorität( و�سد �سلطة املوروث ،)Werth der Rasse( املبارزة، و�سد قيمة العرق

 .»)des Herkommens

هذه  يف  جاء  مبا  له�”  بكر  اأب�  ول  ة  “رديّ كتاب  �َسبيّهُت  اإْن  قطيّ  ع  اأبَدِّ مل  اأنا 

هو  الندوي،  احل�سن  اأبا  الوهابي،  لأن  الفال�سفة،  نيت�سه  فيها  �سحل  التي  املوا�سع 

ع بالثورة �سد املوروث الديني ك�سمة ميزة لالنحطاط اخلطري، وللردة التي  نف�سه يتذريّ

�سلطة املوروث،  تهم �سد  اأن نيت�سه يوؤنيّب الفال�سفة لرديّ تنخر العامل الإ�سالمي، وها 

فهو  تهم.  قويّ اأوج  يف  اأجدادهم  كان  كما  عن�رشييّني،  ول  حماربني  لي�سوا  ولكونهم 

فنيّهم  »هو  لالأقوياء  مييّزة  �سيمة  القدمي،  الرتاث  وعبادة  لف  ال�سيّ اجالل  من  يجعل 

املُزدوج  الإجالل  هذا  وعلى  وللرتاث  نيّ  لل�سِّ العميق  الإجالل  ابتكارهم.  وجَمال 

اخللف،  مع  ل   ،)der Vorfahren( لف  ال�سيّ مع  والتعاطف  الإميان  احلق  كليّ  يقوم 

 .»
859

هما عالمة فارقة لأخالق الأقوياء

الإ�سالميون؟  ينتهجها  التي  ال�سالح  ال�سلف  بعبادة  الأقوال  هذه  رنا  تُذكيّ األ 

ذلك  ال�سحابة،  بجيل  القتداء  �رشورة  عن  قطب  �سييّد  تنظريات  اأذهاننا  اإىل  ُيعيد  األ 

«، »خال�ض القلب، 
860

اجليل املُمييّز »يف تاريخ الإ�سالم كله ويف تاريخ الب�رشية جميعه

859- ما ور�ء �خلري و�ل�شر، § 260، �ض، 249.

860- �سييّد قطب، مع�مل يف الطريق، دار ال�رشوق، بريوت 1979، �ض، 11.
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ر، خال�ض ال�سعور، خال�ض التكوين، من اأي ُموؤثر اآخر  خال�ض العقل، خال�ض الت�سويّ

هذا  مثل  لدينا  كان  اإذا  بنا،  احلاجة  فما  «؟ 
861

القراآن نه  يت�سميّ الذي  الربيّاين  املنهج  غري 

النموذج الراقي، لاللتجاء اإىل الأفكار احلديثة؟ لي�ض ثمة حاجة، بل اإن كل من يلتجئ 

ة والفنيّ وملكوت البتكار:  ط حتما يف اأ�سباب العزيّ اإىل احلداثة، ح�سب نيت�سه، فهو يفريّ

 )Fortschritt( م  بالتقديّ فطريا  يكون  يكاد  اإميانا  احلديثة  الأفك�ر  اأهل  يوؤِمن  »حني 

 Achtung vor( ال�سيوخ  احرتام  اإىل  فاأكرث  اأكرث  ويفتقرون   )Zukunft( وامل�ستقبل 

«. بالن�سبة ل�سييّد قطب، 
862

dem Alten(، فاإن هذا ينميّ عن الأ�سل الو�سيع لهذه الأفكار

تقبيّل  ثم  الإغريق ومنطقهم،  فل�سفة  التالية من  الأجيال  وا�ستقاء  ال�سلف،  البتعاد عن 

املعا�رشين لالأفكار احلديثة، ينميّ عن ارتداد نحو جاهلية اأجهل من جاهلية قري�ض. 

»لقد  وقال:  اأر�سطو،  الفال�سفة  اأمري  اإىل  اْلتفَت  اتهاماته  ي�ستكمل  لكي  ونيت�سه، 

ف�سائلهم  اأ�ساعوا  قد  كانوا  اليونانيني  لأن  الأر�سطية،  الف�سائل  اإىل  الدعوة  جاءت 

القدمية: �رشيعي الغ�سب، متقليّبني، ومثيّلني غدوا كلهم؛ هكذا كان لهم اأكرث ميّا ينبغي 

من الأ�سباب لكي ُيكَرز فيهم اإىل الأخالق ... فخامة العبارة والَهْيئات ال�ستعرا�سية 

.»
863

ني تتالءم جييّدا مع املنحطيّ

�ر رحم�ء بينهم(،  اء على الكفيّ دة: )اأ�سديّ ·	امل�سلمون القحاح يتمييّزون ب�سفة متفريّ
ار« يعني: »غليظة عليهم قلوبهم، قليلة بهم  الكفيّ »اأ�سداء على  وح�سب الطربي: 

ا ال�سفة املقابلة، اأي الرحمة، فمعناها: »رقيقة قلوب بع�سهم لبع�س،  رحمتهم«؛ اأميّ

نة عليهم، األقى اهلل يف قلوبهم الرحمة، بع�سهم لبع�ض«. لكن  نة اأنف�سهم لهم، هييّ لييّ

اأكرث من تفنيّ يف الإ�سادة بالعدوانييّة تاه الآخرين هو املُف�رشيّ التون�سي ابن عا�سور حيث 

ة على الكفار هي »ال�سدة  كتب يف التحرير والتنوير، بخ�سو�ض هذه الآية: اإن ال�سديّ

ة على الكف�ر اقتب�سوه� من  يف قتالهم واإظهار العداوة لهم«، وُي�سيف باأن »هذه ال�سديّ

�سدة النبيء يف اإق�مة الدين«. وعلى ال�سكل النيت�سوي فهو يعترب العدوانية ال�ساملة 

هي  »ال�سدة  ومتتينها  عليها  املحافظة  يجب  التي  الكربى  الف�سائل  من  الآخرين  �سد 

861- ن. م، �ض، 13 14.

862- نيت�سه، ما ور�ء �خلري و�ل�شر، § 260، �ض، 249. 

863- نيت�سه، غ�سق الوث�ن، م. �ض، �ض، 175.
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 كانوا هم فئة احلق ون�رش الإ�سالم، فال يليق 
يّ

و�سُف َمْدٍح لأن املوؤمنني الذين مع النبي

 .»
864

بهم اإليّ اإظهار الغ�سب هلل واحلب يف اهلل، والبغ�ض يف اهلل من الإميان

وكما هو معلوم، هذا هو مبداأ العاملية الوهابية، اأي معاداة غري امل�سلمني اأجمعني، 

عن  نتج  ماذا  الآن  يدرك  والكليّ  والهجرة«،  »التكفري  اإىل  قطب  �سييّد  عند  ل  حتويّ وقد 

هذا املبداأ العدواين وكم دماء اأ�سيلت من اأجله. وال�سبب يف هذه العداوة ال�ساملة، 

يف راأي ابن عا�سور، هو اأن ع�سبة املوؤمنني هم اأف�سل خلق اهلل على وجه الأر�ض لأن 

اأنوار  اإ�رشاق  اأجل  من  اإميانا  املوؤمنني  اأقوى  النبي  »واأ�سحاب  عليهم  اأ�رشقت  ة  النبويّ

 .»
865

ة على قلوبهم النبويّ

 يف ما ور�ء �خلري و�ل�شر ي�سف نيت�سه املجتمع املن�سود، على اأنقا�ض جمتمع احلداثة 

رحم�ء  الكف�ر،  على  اء  )اأ�سديّ لآية  ِينٌي  حَتْ وكاأنها  تبدو  بعبارات  امل�سامل،  املُ�ساواتي 

بينهم(، يعني ف�سطاتني لكل منهما قوانينه ومعايريه و�سوابطه الأخالقية: »اإن المتناع 

«، وامل�ساواة بني »اإرادة الذات واإرادة الآخر، 
866

عن العنف والنتهاك وال�ستغالل املتبادل

.»
الأفراد867 بني   )guten Sitte( الأخالق  مك�رم  من   ، ُمعنييّ مبعنى  ي�سريا،  اأن  ميكن 

وهكذا فاإن نيت�سه، يف هذه اخلاطرة الوجيزة، يبدو وكاأنه ن�َسَخ كل ما قاله من قبل، 

اجلبابرة  وحياة  حياته  بالتايل  م  وحطيّ كتاباته،  كل  لها يف  ر  نَظيّ التي  القيم  على  وانقلب 

مل  نيت�سه  اأن  هو  ينتظرنا  الذي  املَْقَلب  لكن  ق�سوته.  اأجل  من  يع�سقونه  الذين  الق�ساة 

تعاليمه،  واتيّباع  ع�سقه  يوا�سلوا  اأن  ميكنهم  الإرهابيني  اجلبابرة  واأن  �سيء،  اأي  م  ُيحطيّ

“المتناع عن العنف والنتهاك وال�ستغالل املتبادل”، يقت�رش فقط على الأفراد  لأن 

«. نحن 
868

املُت�ساوين »يف مقدار القوة ومقيا�ض القيمة وتعا�سدهم �سمن ج�سم واحد

الرجال،  املوروث ال�سالمي ومعناها: جمموعة من  ملا جاء يف  يََّنة  حُمَ بح�رشة �سيغة 

ون طبيعتهم وي�سبحون  اأو ع�سابة، يتعاملون يف ما بينهم بالرحمة، ومع الآخرين ُيغرييّ

وامل�ساواة  بالاليّعنف  اإ�سادته  كل  اأن  اإذ  الو�سعية،  بال�سبط هذه  يق�سد  نيت�سه  وحو�سا. 

والحرتام املتبادل، تقت�رش على الأقوياء من دون غريهم. 

864- الطاهر بن عا�سور، تف�سري التحرير والتنوير، مج. 26، الدار التون�سية للن�رش، تون�ض 1984، �ض، 204.
865- ن. م، ن. �ض.

866- ن. م، § 259، �ض، 245.
867- ن. م، ن. �ض.
868- ن. م، ن. �ض.
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طاعة اهلل ور�سوله واأويل الأمر هي من بني املبادئ الأ�سا�سية للنظام الديكتاتوري  	·
�ض للدم  الذي بناه الإ�سالم، وهو نظام ي�سفي ال�رشعية الدائمة على اأي طاغية متعطيّ

ر، وحَتت اإْمَرته َمَكنة اإعالم م�سللة، مثل اجلزيرة،  وال�سلطة، يكفي اأن يكون له فقيه ُمربيّ

له الأمر. تدون ن�سخة من هذه  ي�ستقيم  امل�ست�سارين املحتالني، حتى  وجمموعة من 

للج�سد  وانتهاكا  للعقل  قهرا  الطغيان  يف  يرى  ل  فهو  نيت�سه،  عند  العمياء  الطاعة 

والروح، وَكْبحا لطاقة الإبداع ال�سخ�سي، بل يراها �رشورة ل حميد عنها. ويعر�ض 

ما  وكل  الأر�س،  يف  هو  م�  كل  »اإن  قائال:  اخلطابة  ببهرج  ة  حُماليّ الب�ساعة  هذه  علينا 

كان عليها من حرية ورهف واإقدام ورق�ض وثقة رائعة، �سواء يف الفكر نف�سه اأو يف 

ر اإليّ بفعل  احلكم، اأو يف الكالم والإقناع، ويف الفنون كما يف اخللقييّات، اإمنا مل تتطويّ

.»
فية”869 “طغي�ن مثل تلك القوانني التع�سيّ

تع�سفي،  نظام  اإليّ يف ظل  يتحقق  الطغيان، ول  الإبداع هو  قانون  اأخرى  بعبارة 

ر، يبدو اأن امل�ساألة الأ�سا�سية  وهذا املبداأ النيت�سوي ميتد لي�سمل ال�سماء والأر�ض: »اأكريّ

�أن ين�س�ع املرء طويال وب�جت�ه واحد: فعن هذا  “يف ال�سم�ء كم� على الأر�س” هي 
]الن�سياع[ تََوليّد ويتوليّد على املدى الطويل اأبدا �سيء ما ي�ستاأهل اأن نعي�ض لأجله على 

والروحية  والعقل  والرق�ض  واملو�سيقى  والفن  الف�سيلة  املثال،  �سبيل  وعلى  الأر�ض، 

ك  �سيء ما فوقاين، مرهف، جنوين، اإلهي. اإن عبودية الروح الطويلة والإكراه امل�سكيّ

ر وفقا خلطيّ كن�سي  بتوا�سل الأفكار، والن�سباط الذي فر�سه املفكر على نف�سه لكي يفكيّ

وبالطي اأو وفقا مل�سادرات اأر�سطييّة، اإن اإرادة الروح لتاأويل كل ما يجري وفقا لنموذج 

م�سيحي، ولإعادة اكت�ساف الإله امل�سيحي وتربيره حتى يف امل�سادفة اأيا كانت كل هذا 

بها  التي  الو�سيلة  في والقا�سي واملرعب واملُنايف للعقل تليّى بو�سفه  الق�رشي والتع�سيّ

ته وف�سوله اجلارف وُمرونته املُرهفة ]...[ هذا الطغيان،  تربيّى الروح الأوروبي وبلغ قويّ

ف، هذا الغباء ال�سارم والبديع هو الذي ربيّى الروح«. هذا التع�سيّ

 اْقِفُزوا على كل العبارات الأدبية وتعلقوا بال�رشوري منها، ف�سَتعرثون راأ�سا على 

األي�ست الطاعة العمياء هي ما يفر�ض  الأمر القراآين بطاعة اهلل والر�سول واأويل الأمر. 

�سيق النظر والغباء؟ �سحيح يجيب نيت�سه، لأن الطبيعة ذاتها ت�سري بهذا القانون، اأي 

تُعليّم  التي  املفرطة، »هي  احلرية  تفر�ض كره  التي  الطبيعة هي  والغباء،  ال�سيق  قانون 

869- ما ور�ء �خلري و�ل�شر، §، 188، �ض، 131.
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، “عليك  ت�سييق املنظور، واإذن، ومبعنى من املعاين، الغباء بو�سفه �رشطا للحياة والنمويّ

احرتام  من  لديك  م�  اآخر  وفقدَت  هلكَت  واإليّ  طويلة  ة  وملديّ م�  لواحد  تن�س�ع  اأن 

�رشبك  واإن  حتى  يحكمك،  اأمريا  تُبايع  اأن  عليك  الإ�سالميني،  وبلغة  لنف�سك”. 

و�سلبك مالك وانتهك عر�سك، لأن من مات ولي�ض يف عنقه بيعة، مات ميتة اجلاهلية.

تقولون كيف يدعو نيت�سه ل�سعرية ال�سيام؟ األي�ست �سعرية اإ�سالمية قحة؟ هي  	·
كذلك ولكن يف ما ور�ء �خلري و�ل�شر ين�سح بتجويع موؤقيّت للغرائز احليوية لالإن�سان، 

وال�سوم هو بال�سبط تويع للغرائز احليوية لالإن�سان، وتدمري حلياة امل�سلمني ملدة �سهر 

كامل. نيت�سه يقرتح اإدخال هذه ال�سعرية يف العامل الغربي املعا�رش ويقول »يجب اأن 

على  القوية،  والعادات  الغرائز  ت�سود  فحيث  وم؛  ال�سيّ من  عديدة  اأنواع  ثمة  تكون 

من  اأن توع  وتُعليّمها  الغرائز  تلك  تُكبيّل  كبي�سة  اأيام  ادخال  على  يحر�ض  اأن  امل�رشيّع 

تعذيب  اأق�سى  هو  الذي  ال�سوم  كما  اأعلى،  من  املفرو�ض  التعذيب  وهذا  جديد«. 

للنف�ض قام به الإ�سالم يف حق غريزة بريئة، مثل الأكل وال�رشب، ولكن بالن�سبة لنيت�سه 

وم من ذاك القبيل، اأزمنة تتعليّم  هذا الأمر �سالح و�رشوري »بو�سفها اأزمنة ق�رش و�سَ

.»
870

الغريزة اأثناءها اأن تنحني وتر�سخ

ال�رشيعة؟  تدوا  لن  �سوف  نيت�سه  فكر  �سوا�ض  يف  اأن  تعتقدون  وهل   	·
اأنف�سكم  �ستجدون   ،57 الفقرة  اإىل  امل�سيح” واذهبوا  “عدو  افتحوا  تدونها وكيف؟ 

“م�نو”،  اإليه:  امل�ساف  فقط  �سوا  عويّ القر�ساوي؛  اأو  قطب  �سييّط  اأو  املودودي  اأمام 

بـ“اإ�سالم”، ف�ستح�سلوا على �رشيعة الإ�سالم. كل �رشيعة ح�سنة، مثل �رشيعة مانو، 

بة لعدة قرون؛ فهي تْخِتم ول  �ض اخلربة واحلكمة، والأخالق املجريّ يقول نيت�سه، تَُلخيّ

تَخلق �سيئا. والإ�سالميون يقولون اإن �رشيعتهم هي خامتة كل ال�رشائع التي اأنزلها اهلل 

عليهم  يجب  امل�سلمني  فاإن  وج�سدي�،  نف�سي�  جُمِْهدة  كانت  واإن  وحتى  اأنبيائه،  على 

نازلة من اهلل. فهي  لأنها  اأو �رشط  قيد  يتقبلوها ويطبيّقوها يف حياتهم، دون  اأن  ق�رشا 

ت روؤو�سهم، وقطعت  عتها اإربا، وجلدتهم وجزيّ ح�سنة حتى واإن عبثت باأج�سادهم وقطيّ

علال  موا  يقديّ ل  لكي  التنزيل  بتعليّة  يحتمون  والفقهاء  خالف.  من  واأرجلهم  اأيديهم 

معقولة لتربير بربرية هذه ال�رشيعة. 

870- نيت�سه، ما ور�ء �خلري و�ل�شر، §، 189، �ض، 133.



350

ونيت�سه يقول اإن �رشيعة ح�سنة ل تتحدث عن الفائدة، عن الأ�سباب، والفتاءات 

ة الأمر والنهي، تفقد  ال�سابقة. ملاذا؟ لأن بهكذا عمل، �سوف تخ�رش هذه ال�رشيعة نرَْبَ

الـ“يجب عليك”، والذي هو اأ�سا�ض الطاعة.

اأفكارهم  عن  ُيعربيّ  كم  الإ�سالميني!  اأطروحات  مع  الكالم  هذا  يتما�سى  كم 

وتطليّعاتهم اأح�سن تعبري! اأن تكون ال�رشيعة اإلهية امل�سدر فهو مبداأ اأويل ل نقا�ض فيه، 

ليات  واأن تكون اأوامرها ونواهيها لي�ست بحاجة اإىل تعليل خارجي، فهذا اأي�سا من اأويّ

الواقع، غري مطبقة  اأر�ض  اأنها، على  العك�ض فهو كافر. �سحيح  العقيدة، ومن يقول 

نا منكم، ف�سرنيكم معنى ال�رشيعة و�ستخ�سعون  يف اأغلب البلدان العربية، لكن لو متكيّ

الأمريكان  لها  احتلها  التي  اأرا�سيها  يف  داع�ض  فعلته  ما  وهذا  عنكم.  رغما  لعذاباتها 

والناتو والب�سمركة.

ولتربير فل�سفة ال�رشيعة هذه فاإن نيت�سه ُينزل م�رشاعا من التحليل التاريخي، ل 

ر �سعب  ر له دعاة ال�رشيعة امل�سلمني: »يف نقطة معييّنة من تطويّ ا ينظيّ يختلف يف �سيء عميّ

وللم�ستقبل،  للما�سي  بعمق  تنظر  التي  تلك  فطنة،  الأكرث  الجتماعية  الطبقة  فاإنيّ  ما، 

ى  ي�سميّ الإ�سالميني  عرف  يف  وهذا  وفقها«.  العي�ض  يجب  التي  التجربة  غلق  تُعلن 

اأتاه الر�سول، دون  اأن يلتزم مبا  اإليّ  النبوة. وما على امل�سلم  َختم الوحي وغلق دورة 

بعبارة  م�ستقبلي.  زمان  اأي  ويف  جهة  اأية  من  وت�رشيعيا  اأخالقيا  ا�ستكمال  ينتظر  اأن 

نيت�سه: »غاية هذه الطبقة تتيّجه نحو َجْني الثمار الأكرث وفرة وكمال من اأزمان التجربة 

واخلربة ال�سييّئة«. وهذه عند ال�سالميني بديهية، لأنه حمال العودة اإىل الوراء فتجربة 

غري.  ل  بالتنفيذ  مطالبون  نحن  ر؛  والتفكيّ الريبة  اأبواب  متاما  واأغلقت  انتهت،  النبوة 

وفعال، هذا هو راأي نيت�سه بالذات: »فالذي يجب تنيّبه الآن على وجه اخل�سو�ض هو 

موا�سلة التجربة، اإطالة احلالة ال�سائلة للقيم، والفح�ض، والختيار، مار�سة نقد القيم 

اإىل ما ل نهاية«.

ثمة حاجزان مينعان من النقد واإعادة التجارب ال�سابقة. بالن�سبة للم�سلمني: خْتم 

لهما:  اأويّ  ،)doppelte Mauer( لنيت�سه، ثمة حائطان  بالن�سبة  الوحي واكتمال ال�رشيعة، 

 nicht( د باأنيّ م�سدر تلك ال�رشائع غري ب�رشي »الوحي )die Offenbarung(، الذي يوؤكيّ

، نقراأه، بكل غرابة،  menschlicher Herkunft(«. هذا املبداأ الوهابي الإخواين القحيّ
يف كتاب زعم �ساحبه اأن ل اأحد يف العامل ي�ستطيع فهمه، بينما هو مودوع يف كتب 

امل�سلمني منذ األف ومائتي �سنة، وميكن لأييّ �ساب اأزهري الآن اأن ي�رشده عن ظهر قلب.
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 مل 
يّ

النبي اإن�سانيا، وحتى  اإلهي ولي�ض  ال�رشيعة م�سدرها  للم�سلمني،  بالن�سبة  فعال 

وجدت  ثم  م�ستق�ساة،  تكن  مل  »اإنها  ويقول:  م  ُيدعيّ ونيت�سه  اهلل.  اأحكام  يف  ل  يتدخيّ

 als göttlichen( سيئا ف�سيئا بعد �سل�سلة من الأخطاء، واإمنا نظرا لأنها من م�سدر اإلهي�

 ،)ohne Geschichte( بال تاريخ ،)vollkommen( ة Ursprungs(، هي كاملة )ganz(، تاميّ
 .»)ein Wunder( ُمعجزة ،)ein Geschenk( ِهبة

هذا  يف  موجودة  غري  �رشيعته  على  امل�سلم  يطلقها  واحدة  �سفة  َتدوا  اأن  حاِولُوا 

الن�ض النيت�سوي. اأما الرتاث، والذي يعني يف لغة امل�سلمني، اأحاديث البخاري وم�سلم 

د يف الإ�سالم. وهذه هي  والفقهاء الأربعة، فهي احلائط الثاين الذي يرتطم به كل جمديّ

اأي�سا مهمة الرتاث بالن�سبة لنيت�سه: »الرتاث هو التيّوكيد على اأن ال�رشيعة قد تواجدت 

“الكفر”[،  ]عبارة خمففة من كلمة   ،)pietätlos( الالتقوى  واأنه من  اأزمان قدمية،  منذ 

ومن باب اجلرمية �سد الأ�سالف )ein Verbrechen an den Vorfahren(، و�سعها مو�سع 

�سكيّ )in Zweifel zu ziehen(«. وباجلملة ال�رشيعة من اهلل والأ�سالف طبقوها، ونيت�سه: 

الأ�سالف   ،)Gott gab es( اأعطاها  التاليتنْي: اهلل  الق�سييّتنْي  َمْبِنية على  ال�رشيعة  »�سلطة 

 .»)die Vorfahren lebten es( عا�سوها

م فكرة ال�رشيعة الإلهية،  اأن ينق�ضيّ على هذه ال�ستيهامات الظالمية ويحطيّ وبدل 

اآلت  منهم  امل�سلمني وجعلت  التي م�سخت  املتخليّفة  الو�سعية  ي هذه  ُيقويّ نيت�سه  فاإن 

ها مبربرات �سبه فل�سفية، من قبيل اأن ال�سبب الأعلى لهذه امل�سلكية يكمن  كة، وميديّ متحريّ

ِبِنييّة احل�سول على  قومية،  املُعَترَبة  احلياة  بعيدا عن  ف�سيئا  �سيئا  الوعي  َدْحر  د  َمق�سَ يف 

ت�سيري ذاتي )اأمْتََتة( كاملة للغريزة )Automatismus des Instinkts(. وهكذا فاإن �رشيعة 

رة  لت جمتمعات امل�سلمني اإىل اآلت بال روح، وكل العقول املتنويّ م�ستبطنة من قرون حويّ

تريد التخليّ�ض منها ولفظها نهائيا، فاإذا بقاتل الإله، ينت�سب للدفاع عنها، وال�سادة بها 

على اأ�سا�ض اأن �رشيعة من هذا القبيل متثل ال�رشط الأ�سا�سي لكل نوع من الرباعة، وكل 

اكتم�ل يف فن احلي�ة. 

التاأويالت وت�سارب  القراآن، واختالف  البلبلة املوجودة يف تفا�سري  كلنا يعلم  	·
الآراء وتناق�ض الروايات، بحيث ل ميكنك اأن تقراأ تف�سريا وتخرج بفكرة ثابتة �سحيحة 

هة. نيت�سه ل ميانع من اأن تكون تفا�سري الن�سو�ض على هذا ال�سكل، لأن الن�سو�ض  وُموجيّ

غري حاملة لأي معنى ذاتي، والتاأويالت بالتايل ل تنتهي. جان غرانييه )Granier( ُيعلمنا 

باأن الن�ض بالن�سبة لنيت�سه ل ين�سب »ف�لن�س الواحد، كما ي�سري نيت�سه، ي�سمح بت�أويالت 
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: ل يوجد ت�أويل �سحيح«. ثم ي�سيف كالما ينطبق على القراآن وعلى املف�رشين  ل ُتَعديّ

امل�سلمني، ذلك اأن العتمة التي حتوم على عقولهم، �سببها الرئي�سي الت�سوي�ض امل�ستفحل 

ال�سب�بية  امليزة  »اإن  واحد:  تاأويل  اإىل  الركون  من  مينعهم  الذي  ال�سيء  الن�ض،  يف 

حَتُول  والتي  يثريها،  التي  للمع�ين  الث�بت  والتغرييّ  الظهور  ب�سبب  للن�س  والغ�م�سة 

مفهوم  رها مع  يفكيّ اأن  نيت�سه  قة، يحاول  ا�ستثن�ئية و�سييّ دون ح�سر احلقيقة بقراءة 

 .»
871

وا�س، فميزة العامل، كما يقول نيت�سه، هي »ميزة ال�سوا�س الأبدي« ال�سيّ

وما هي نتائج هذا ال�سوا�ض الكوين؟ »ف�سل كل ت�أويل يريد اأن يكون علم� ونظ�م� 

وعقيدة«. بعبارة اأخرى، �سوا�ض يف العقول و�سوا�ض يف الواقع، وحقيقة الن�ض تبقى 

ل هذا  ف�سيلة، وُيحويّ الرذيلة  َيقلب  فاإن غرانييه،  ال�سوا�ض؛ رغم ذلك  ُمعليّقة يف هذا 

الالعلم اإىل فْتح كبري. فعال، ال�سوا�ض »يفتح الأفق الذي انطالقا منه ل ينتهي العناد 

ِة نظر ما، لكي َيظهر  بكل تف�سري اإليّ بجعل الن�ض غري مقروء، لأنه “يجب وجود عدم دقيّ

اجلمال، وقيمة الأ�سياء بذاتها لي�ست �سوى: ل اأعرف �سيئ�”«. 

وكلمة “ل اأعرف �سيئا” هي �سيغة اأخرى من �سعار “اهلل اأعلم”، وهو ُمنتهى عقول 

د تكييف ظريف  املف�رشين امل�سلمني، وغاية عقل نيت�سه. فعال، التف�سري الإ�سالمي هو جمريّ

عابر، وبالن�سبة لنيت�سه »م�ساألة التاأويل هي م�ساألة تكييف. املق�سود اإيجاد امل�سافة اجلييّدة 

د، على نحو  �ض ليكون تقريبييّا وغري حُمديّ ليُوفيّر لنا الن�ض رموزا وحروفا حلليّها. حليّ ُمكريّ

.»
872

ة بالنغما�ض يف ال�سوا�ض يغدو التهديد بروؤية املعاين غري مقبولة، وحتى محويّ

�ض: ل جند فيه ت�سل�سال منطقيا،  املُ�سكلة اأن الن�ض الإ�سالمي املوؤ�س�ض هو نف�سه م�سويّ

ول ا�سرت�سال متوا�سال يف احلجج؛ ينتقل من مو�سوع اإىل مو�سوع، دون مقدمات اأو 

ترتيب اأو ت�سنيف معقول. نقراأ جملة مهيبة من قبيل: )�سبح�ن الذي اأ�سرى بعبده ليال 

من امل�سجد احلرام اإىل امل�سجد الأق�سى( واإثرها مبا�رشة، يتغرييّ املو�سع وي�سبح )واآتين� 

ن نقاد القراآن اإىل هذا اخللل،  مو�سى الكت�ب وجعلن�ه هدى لبني ا�سرائيل(. وقد تفطيّ

. حيث 
873

وا�ستوقفهم مثال الرتتيب الغريب يف ق�سة مو�سى الواردة يف �سورة الأعراف

871- جان غرانييه، نيت�سه، ترجمة علي بو ملحم، جمد، بريوت 2008، �ض، 72.
872- ن. م، �ض، 73.

ْرَبِعنَي َلْيَلًة{ َوَق�َل ُمو�َسى 
َ
مْتَْمَن�َه� ِبَع�ْسٍر َفَتمَّ ِميَق�ُت َربِِّه اأ

َ
873- الأعراف، 142 147: »َوَواَعْدَن� ُمو�َسى َثاَلِثنَي َلْيَلًة َواأ

ُه َق�َل  َربُّ َمُه  مِلِيَق�ِتَن� َوَكلَّ َومَلَّ� َج�َء ُمو�َسى  ِبْع �َسِبيَل امْلُْف�ِسِديَن.  َتتَّ �ْسِلْح َوَل 
َ
َواأ ِخيِه َه�ُروَن اْخُلْفِني يِف َقْوِمي 

َ
ِلأ

ُه  ى َربُّ � جَتَلَّ َبِل َف�إِِن ا�ْسَتَقرَّ َمَك�َنُه َف�َسْوَف َتَراِني {َفَلمَّ ْنُظْر اإَِلْيَك {َق�َل َلْن َتَرايِن َوَلِكِن اْنُظْر اإِىَل اجْلَ
َ
ِريِن اأ

َ
َربِّ اأ

ينِّ  ِمِننَي. َق�َل َي� ُمو�َسى اإِ ُل امْلُوؤْ وَّ
َ
َن� اأ

َ
َف�َق َق�َل �ُسْبَح�َنَك ُتْبُت اإَِلْيَك َواأ

َ
� اأ � َوَخرَّ ُمو�َسى �َسِعًق�{ َفَلمَّ ِلْلَجَبِل َجَعَلُه َدكًّ



353

حتدث عن امليقات مع مو�سى، ثم مريّ اإىل الكالم معه، وطلب الروؤية، ثم اأتبعها بذكر 

الخ.  والرجفة...  رجال  �سبعني  قومه  من  مو�سى  اختيار  ق�سة  واإثرها  العجل،  ق�سة 

املعرت�سون قالوا: اإن الق�سة الأخرية مغايرة للق�سة املتقدمة، ول �سك اأنها َعْود اإىل تتمة 

الكالم يف الق�سة الأوىل. العرتا�ض هو اأن الأليق من حيث الف�ساحة »اإمتام الكالم 

يف الق�سة الواحدة يف و�سع واحد، ثم النتقال منها، بعد متامها، اإىل غريها، فاأما ذكر 

بع�ض الق�سة، ثم النتقال منها اإىل ق�سة اأخرى، ثم النتقال منها، بعد متامها، اإىل بقية 

 .»
الكالم يف الق�سة الأوىل، فاإنه يوجب نوعا من اخلبط وال�سطراب874

وبالرجوع اإىل نيت�سه فاإن كتاباته ل تخلو هي ذاتها من اخلبط وال�سطراب �سواء يف 

الأ�سلوب اأو الرتتيب: يف كتاب الفجر، مير من احلديث عن “مبادئ احل�سارة”، اإىل 

“احليوانات والأخالق”، ثم  ثم  “املفكرين الأحرار”،  اإىل  ة و�رشيرة”،  خرييّ “الطبيعة 
“العقل كحجة”، ثم يقفز اإىل “الق�سوة الرقيقة باعتبارها ف�سيلة”، فـ“ازدراء الأ�سباب”، 
ثم يعود اإىل “الأحا�سي�ض الأخالقية والت�سورات الأخالقية”. وكذلك ال�ساأن يف كتاب 

اإىل  “العدد”،  اإىل  امليتافيزيقا”،  “ق�سايا  يقفز من  الإن�س�نية، حيث  اإن�س�ين مفرط يف 

بعطر  “ثْمل  ثم  العتبار”،  فقدت  “كلمات  اإىل  م”،  التقديّ “اإمكانية  اإىل  “الريبية”، 
الأزهار”، وهكذا دواليك، دون ترابط يف امل�سائل اأو ت�سل�سل منطقي يف الأفكار.

وتالعبا  و�سجعا  وتكرارا  وا�سطرابا  خبطا  يقليّ  ل  اأي�سا  فهو  النيت�سوي  النرث  اأما 

بالألفاظ. ثمة جملة يف زراد�ست، كلها قافية و�سجع، ولكن يف الرتجمة العربية ذابت 

عقد  ا  »اأميّ ال�سجع:  كلمات  ُم�سطرا  بالأملانية  اجلملة  بها  واأحلق  بالعربية  �ساأكتبها  متاما. 

ْلَواِح ِمْن ُكلِّ 
َ
�ِكِريَن. َوَكَتْبَن� َلُه يِف اْلأ ��ِس ِبِر�َس�َلِتي َوِبَكاَلِمي َفُخْذ َم� اآَتْيُتَك َوُكْن ِمَن ال�سَّ ا�ْسَطَفْيُتَك َعَلى النَّ

ِريُكْم َداَر اْلَف��ِسِقنَي ... 
ُ
ْح�َسِنَه� { �َس�أ

َ
ٍة َواأُْمْر َقْوَمَك َي�أُْخُذوا ِب�أ ياًل ِلُكلِّ �َسْيٍء َفُخْذَه� ِبُقوَّ �َسْيٍء َمْوِعَظًة َوَتْف�سِ

ُمُهْم َوَل َيْهِديِهْم �َسِبيال{ نَُّه َل ُيَكلِّ
َ
مَلْ َيَرْوا اأ

َ
ِهْم ِعْجاًل َج�َسًدا َلُه ُخَواٌر {اأ َواتََّخَذ َقْوُم ُمو�َسى ِمْن َبْعِدِه ِمْن ُحِليِّ

َعِجْلُتْم 
َ
�ِسًف� َق�َل ِبْئ�َسَم� َخَلْفُتُمويِن ِمْن َبْعِدي ۖ اأ

َ
اتََّخُذوُه َوَك�ُنوا َظ�مِلِنَي ... َومَلَّ� َرَجَع ُمو�َسى اإِىَل َقْوِمِه َغ�ْسَب�َن اأ

مَّ اإِنَّ اْلَقْوَم ا�ْسَت�ْسَعُفويِن َوَك�ُدوا َيْقُتُلوَنِني 
ُ
َلْيِه {َقاَل اْبَن اأ ُه اإِ ِخيِه َيُجرُّ

َ
َخَذ ِبَراأْ�ِس اأ

َ
ْلَواَح َواأ

َ
ْلَقى اْلأ

َ
ْمَر َربُِّكْم ۖ َواأ

َ
اأ

َويِف  ْلَواَح ۖ 
َ
اْلأ َخَذ 

َ
اأ اْلَغ�َسُب  ُمو�َسى  َعْن  �َسَكَت  َومَلَّ�  �مِلِنَي ...  الظَّ اْلَقْوِم  َمَع  جَتَْعْلِني  َوَل  ْعَداَء 

َ
اْلأ ِبَي  ُت�ْسِمْت  َفاَل 

َخَذْتُهُم 
َ
� اأ ِذيَن ُهْم ِلَربِِّهْم َيْرَهُبوَن ... َواْخَت�َر ُمو�َسى َقْوَمُه �َسْبِعنَي َرُجاًل مِلِيَق�ِتَن� ۖ َفَلمَّ ُن�ْسَخِتَه� ُهًدى َوَرْحَمٌة ِللَّ

لُّ ِبَه�  � اإِْن ِهَي اإِلَّ ِفْتَنُتَك ُت�سِ َفَه�ُء ِمنَّ ُتْهِلُكَن� مِبَ� َفَعَل ال�سُّ
َ
ْهَلْكَتُهْم ِمْن َقْبُل َواإِيَّ�َي اأ

َ
ْجَفُة َق�َل َربِّ َلْو �ِسْئَت اأ الرَّ

ْنَت َخرْيُ اْلَغ�ِفِريَن«. 
َ
َن� َف�ْغِفْر َلَن� َواْرَحْمَن� ۖ َواأ ْنَت َوِليُّ

َ
َمْن َت�َس�ُء َوَتْهِدي َمْن َت�َس�ُء ۖ اأ

874- الفخر الرازي، التف�سري الكبري، ج. 15، دار الفكر، بريوت 1981، �ض، 20.
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وتكون  ب�سرعة؛  تعقدون  فاأنتم  ئ�!  �سييّ عقدا  يكون  ل  اأن  على  فلتعملوا  قرانكم، 

 .»
النتيجة بالتايل انفراط الرابطة الزوجية875

“Euer Eheschließen: seht zu, daß es nicht ein schlechtes Schließen sei! 
Ihr schlosset zu schnell: so folgt daraus – Ehebrechen!“

ُمعوجيّ  زواج  من  حال  اأية  على  لأف�سل  زواٍج  رابطة  َك�سر  »واإنيّ  يكتب:  وبعدها 

ة: “�سحيح اأين ك�سرت الرابطة الزوجية،  وزو�ج كاذب! وهكذا كليّمتني امراأة ذات مريّ

.»
لكن قبلها كانت الرابطة الزوجية هي التي ك�سرتني!”876

“Und besser noch Ehebrechen als Ehe-biegen, Ehe-lügen! – So sprach 

mir ein Weib: wohl brach ich die Ehe, aber zuerst brach die Ehe – mich!“ 

جعية، وبع�ض الأنا�سيد من زر�د�شت مثل  وقد دفعْت هذه املقاطع ذات النربة ال�سيّ

 J. Broene( ن�سيد: „بني فتاتني من بنات ال�سحراء“، بالكاتب الأمريكي يوهان�ض برونه

 .
877

1967-1875( اإىل القول باأن من يقراأها ل مفريّ له من ال�ستنتاج باأن املوؤلف خُمتليّ عقليا

ب ونقاط ال�ستفهام، طبيّق  اإن كتابات نيت�سه، من فرط ما تعجيّ به من نقاط التعجيّ

للكاتب  �ساخرة  قولة   ،)A. Verrecchia( يكيا فريّ اأناليكتو  الإيطايل  �سريته  كاتب  عليها 

لي�ستنربغ يت�ساءل فيها: »ل اأدري هل ازداد يف اأملانيا البوؤ�ض اأم ل؛ من الأكيد اأن نقاط 

 )!( واحدة”  ب  تعجيّ “بنقطة  الكتفاء  يتميّ  كان  فحيث  ازدادت.  التي  هي  التعجب 

ع، ثمة مقاطع تدور يف  «. يف هذا النرث املزرك�ض املتنطيّ
878

تو�سع الآن “ثالث” )!!!(

الفراغ مثل طاحونة هواء، وهي بدورها تنطبق عليها قولة اأخرى للي�ستنبارغ، و�سف 

فيها كتابات يعقوب بوهام )J. Böhme( باأنها نوع من „البيك نيك )pic-nic(”، حيث 

ع الكلمات والقارئ املعاين. املوؤلف َي�سَ

875- هكذا تكلم زراد�ست، »عن الألواح القدمية والألواح اجلديدة«، 24، ص، 397.
876- ن. م، �ض، 398.

877- J. BROENE, The Philosophy of Friedrich Nietzsche, Reprinted from, The American Journal 
of Religious Psychology and Education, Vol. IV, pp. 69-170., cit., p. 7-8. “Read some of the 
songs in Thus Spoke Zarathustra, for instance that entitled, Among Daughters of Desert, and 
the passage on pages 313 and 314 of Tille’s translation, and you can hardly escape drawing the 
conclusion that the author must be unbalanced”.

878- LICHTENBERG, Aphorismen, ed. Leitzmann, cit., L 145, in A. VERRECCHIA, La catastrofe di Nietzsche 
a Torino, Bompiani, Milano 2003, p. 123.
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اف املتنبئ، الذي عابه  اأ�سلوب العريّ اأما  ثابتة،  نيت�سه، هو عادة  التكرار املُمل عند 

ُجَمل  هناك  ثابت ومتوا�سل.  اأي�سا  فهو  الرتاجيديا،  ملولد  نقده  فيالموفيت�ض يف  عليه 

مللء  فقط  هكذا  ملقاة  كلمات  على  اأي�سا  نعرث  متتالية؛  نعوت  �ستة  فيها  نعديّ  اأن  ميكن 

فراغ ال�سفحات. فمثال حينما ي�ستمع اإىل الكارمن )Carmen( لبيزيه )Bizet( يغدو 

 .»
879

»من�سرح�، �سعيدا، هندي�، م�ستقرا...

ما معنى اأن ي�سبح هنديا وم�ستقرا ب�سماعه الكارمن؟ هذا ل تَعلُمه اإليّ ال�سماء، ُيعليّق 

»م�ستقر«  و  »هندي«  باأنه  �سي�سعر  ال�سحراء  اأنطونيو يف  القدي�ض  »ول حتى  يكيا،  فرييّ

.»
880

ا الديونيزي نيت�سه فَبَلى اأمام خملوقة مثل »كارمن«؛ اأميّ

ثم يف حديثه عما َي�ستاقه من فاغرن ُي�رشيّح طاحونة كلماته دون هوادة: »العلم املرح؛ 

الأرجل اخلفيفة؛ عبقرية، نار، رحمة؛ املنطق الكبري؛ رق�سة الأجرام؛ عجرفة الروح؛ 

ح عن  «. اأما حني يريد اأن ُيرويّ
881

الرع�سات امل�سيئة للجنوب؛ البحر الهادئ كمال ...

نف�سه، ويكتب دعابة اأو ملحة، فهو ُيخرج ت�سبيها يف غاية املهزلة. يقول اإن الأ�سخا�ض 

هم »من ف�سيلة اجلمربي. لأنه يل�سعك حينما تقرتب منه؛  الذين ل مييل اإليهم، يعديّ

 .»
واأي�سا، لأنه مي�سي القهقرى882

 )Maurizio Ferraris( اري�ض  فرييّ ماوري�سيو  اأ�سماه  مبا  علينا  يطلع  زراد�ست  ويف 

ية: »على املرء اأن يكون حامال للفو�سى كي َيلد جنم�  “حماقة”، حيث يقول بكل جديّ
النجم  يكونه هذا  اأن  ما ميكن  »لي�ض وا�سحا  الإيطايل:  الفيل�سوف  «. ويعليّق 

راق�س�883

الراق�ض، ول هل من املُجدي ولدته حتى، لكن من الوا�سح جدا، اأن هذه اجلملة هي 

.»
884

لأحمق، رغم اأنها ُكتبت من عمالق الفكر

ين وقاتل الإله  ·	 تقولون كيف ميكن لنيت�سه، الذي ا�ستهر باأنه هادم اأركان الديّ
انهالت  التي  الهدامة  ال�رشبات  يعلم  فالكل  حتى،  به  ي�سيد  واأن  الإجنيل،  �ض  يقديّ اأن 

عليه من طرف الفيلولوجيني الأملان، واأعظمهم يف ع�رشه، هو يوليو�ض فيلهاوزن، 

879- ف. نيت�سه، احل�لة ف�غن، �سمن الأعمال الكاملة، ج، 6، �ض، 13.
880- A. VERRECCHIA, La catastrofe di Nietzsche a Torino, op. cit, p. 124.

881- ن. م، فقرة: 10، �ض، 37.

882- نيت�سه، اإرادة القوة، 39.
883- هكذا تكلم زراد�ست، 5، �ض، 48 49.

884- M. FERRARIS, L’imbecillità è una cosa seria, Il Mulino, Bologna 2016, p. 7. 
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والعقالنيون  �سرتاو�ض،  دافيد  قبله  ومن  القدمية،  اإ�رشائيل  تاريخ  كتاب  �ساحب 

م�رشوعية  كل  نزعوا  الذين  هلفيتيو�ض،  اإىل  دولباخ  اإىل  فولتري  من  الفرن�سيون، 

على  الطالع  ويكفي  التعليمي.  اأو  التقدي�سي  اجلانب  من  �سواء  الكتاب،  هذا  عن 

الرجل  هذا  له  فعيّ الذي  الفكري  الزخم  مدى  نرى  حتى  لفولتري  الفل�سفي  القامو�ض 

ا�ستفاد  ولقد  واجلهل.  التقدي�ض  من خرافة  العقول  وتخلي�ض  املقد�ض،  التاريخ  لنقد 

ودولباخ  وفولتري  وبايل  �سبينوزا  كتابات  واأ�سبحت  الأعمال  هذه  من  الأوروبيون 

اإىل  �سبيل  ل  وبالتايل  العمومي،  الوعي  تكوين  يف  حتى  ودخلت  للمتعلمني  ك�سبا 

من  حاله  على  بقي  فقد  الإ�سالمي  العامل  اأما  املظلمة.  التقدي�ض  ع�سور  اإىل  العودة 

اجلابري  عابد  حممد  وهو  العرب،  الفال�سفة  اأكرب  اأحد  اأن  حتى  والتقدي�ض  اجلهل 

مكث يف نقطة مييّتة ومل يربحها، وكاأن دورة الزمن توقفت. 

الكتب  على  النتقادات  وكل  الفيلولوجية  الإ�سهامات  كل  ُمتنا�سيا  ونيت�سه، 

»املقد�سة«، يحاول اإرجاع عقارب ال�ساعة، واإعادة تكري�ض املقد�ض بكل �رشا�سة.

مة طويلة الغاية منها هي اإلهاء القارئ  ر هذه الأفكار الرجعية، كتَب ُمقديّ لكي مُيريّ

اأن ثمة فطرة هرمية، وهي عالمة على مرتبة  اأقواله، من بني ما جاء فيها:  عن خطورة 

اأ�سل  عن  تنميّ  رغبة  اللطيفة،  بفوارقها  الحرتام  األوان  ق  تذويّ يف  رغبة  وهناك  عالية؛ 

رة و�َسْيل من الإيعازات ل ميكن فهمها اإليّ  . ثم اأردفها باأقوال ُم�سفيّ
885

عريق وعادات نبيلة

�ض لمتحان َخِطر حني يح�رش  ا رفعة النف�ض وَجْودتها ولطافتها فَتَتعريّ يف اآخر الفقرة: »اأميّ

ه ال�سلطة باأهوالها بعد، ليكون يف ماأمن ِمن  اأمامها ما هو من املَرتبة الأوىل، ما مل تلفيّ

تطاول الأيدي الغليظة القليلة احلياء«. والآن اأخذت تتجلى رويدا رويدا الفكرة، وبداأنا 

َمهيب،  احلياء، على �سيء  قليلي  اأنا�ض  تطاول من طرف  ثمة  الوا�سل:  باخليط  من�سك 

ه  ي�سميّ لكن مل  العظيم.  ال�سامي  ال�سيء  نعلم جهور هذا  زلنا ل  ما  عالية.  مرتبة  وذي 

مبا�رشة، بل اأ�ساف نوبة اأخرى من اخلطابة، كي ُينِهك القارئ وَي�سويه على ناٍر هادئة 

قبل البوح بغر�سه. النيّوبة جاءت على �سكل كد�ض من الكالم املُنف�سم، والع�سري فهمه 

ه يف الرتجمة العربية كالآتي: »ما َيح�رُش غري ُمْعَلم وغري  حتى يف لغته الأ�سلية، ونَ�سيّ

ا حييّا.  كيّ لو كان حَمَ ا، كما  رمبيّ د  را عن ق�سْ وُمتنكيّ ا  با وُمت�سرتيّ ما يح�رش جُمرِّ ُمنك�سف، 

بالذات،  الفنيّ  �سي�ستعمل هذا  النفو�ض  ي�ْسرب غور  اأن  وِمرا�سه  �ساأنه  الذي من  ذاك  اإن 

885- نيت�سه، ما وراء اخلري وال�رشيّ، § 263، �ض، 256.
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ومبختلف الطرق، ليُعنييّ القيمة النهائية التي لنف�ض ما واملوقع الفطري الثابت الذي لها 

 .»
886

يف �ُسليّم املراتب: �سيَْمَتِحن فيها فطرة الحرتام

واإثر هذه اللخبطة بداأ يف نزع حجاب التقييّة، ويف تَْعيني الأ�سخا�ض الذين يبغي 

ية بع�ض الطبائع كاملاء القذر على غفلة، حني مَيريّ اأمامها َمن  تكفرَيهم و�ستمهم: »تَْنَهمر عاميّ

�سا )heiliges Gefäss( اأو جوهرة من كنز مر�سود اأو كتابا عليه عالمات  يحمل اإناًء ُمقديّ

الإمياءات كليّها  العني و�ُسكون  الالاإرادي وا�سطراب  ال�سمت  ح  ُيف�سِ العظيم،  املَ�سري 

.»
887

عن اأن حت�ضيّ النف�ض بُدنويّ ما يجب اإجالله اأكرث من اأييّ �سيء اآخر

دين على الدين، ول يوؤثر فيهم الق�ضيّ باإنائه  نيت�سه يريد اأن يقول اإن ثمة اأ�سخا�سا متمريّ

الذي يحتوي ماء التعميد، اأو حامال لل�سليب، اأو رافعا الكتاب املقد�ض. لقد حترروا 

من قيود التقدي�ض، وطردوا الأ�ساطري من اأذهانهم، لأنهم يفكرون بعقولهم ل ِبُقُلوِبهم 

ويعي�سون يف �سالم مع اأنف�سهم. لكن نيت�سه ينتف�ض �سد هوؤلء الكفرة، وُيعلمهم باأن 

التقدي�ض ل ميكن التفريط فيه، واأن ف�سل امل�سيحية يكمن يف طريقة تعليمها ومنهجها 

اأغالل  ينتظرون منه حتريرا من  الذين  نيت�سه  اأمر �سادم جدا لأحباء  اإنه  البيداغوجي. 

التقدي�ض واإذا به َيْرِطمهم بحائط التقدي�ض الأكرث تخلفا ورجعية: »الطريقة املُتيّبعة حتى 

 ،)Ehrfurcht vor der Bibel( ]الآن يف اأوروبا للحفاظ على تقدي�س الكت�ب ]البيبل

.»
888

�أديّب والتهذيب اخللقي اللذين تدين بهما اأوروبا للم�سيحييّة هي خري مث�ل للتيّ

هل ثمة اختالف، اأ�ساأل، هل ثمة اختالف واحد بني ما يقوله نيت�سه وما يقوله اأييّ 

�سلفي وهابي يف العامل العربي؟ وا�سح اأنه ل يوجد اأييّ اختالف من حيث املبداأ ول 

حتى من حيث العبارات امل�ستخدمة، بني امل�سلم ال�سلفي ونيت�سه، ومن يقول العك�ض 

�ض  املقديّ اأن كتابه  ال�سلفي، يرى  الوهابي  امل�سلم  الن�ض.  لنا هذا  يف�رشيّ  اأن  اإليّ  فما عليه 

الأناجيل هي  اأن  للتاأديب والتهذيب اخللقي، ونيت�سه كذلك يرى  الأوىل  املدر�سة  هو 

خري مثال للتيّاأديب. وهذا يف حد ذاته خطري، ولكن اأخطر منه اأن نيت�سه يريد اأن يفر�ض 

هذا العتقاد التقدي�سي بالقوة، عن طريق �سلطة قمعييّة عليا، متَنع انتهاك حرمة الكتاب 

املقد�ض اأو التجروؤ على نقده. وهنا فاإن نيت�سه ل يكتفي بكتاب امل�سيحيني بل ي�سحب 

886- ن. م، ن. �ض.

887- ن. م، ن. �ض.
888- ن. م، �ض، 257.
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هذا الحرتام املفرو�ض على كل الكتب املقد�سة، وبالتايل فهو يعطي للموؤمنني ذريعة 

ل له نف�سه الت�سكيك يف قد�سية ُكُتبهم.  قوية ل�سطهاد كل من تُخويّ

اإىل  بحاجة  الأخري،  واملَغزى  الُعْمق  ُكُتَب  نيت�سه  يقول  الطراز  هذا  من  ُكُتبا  »اإنيّ 

َمن لها  ُطغي�ن �سلطة خ�رجية )Aussen Tyrannei von Autorität( لَتحميها وتَ�سْ

«. لي�ض ثمة اأو�سح من هذا 
889

اآلف ال�سنني من الدوام الالزم كي ُيغرَتَف منها وتُْكَتَنه

لتاأبيد اجلهل واخلرافة  نهائيا؛  العقول واإخرا�سها  لقهر  بالقوة،  التقدي�ض  لَفْر�ض  الكالم 

كوع ِلُكتب اأ�سطورية ل اأخالقية. فالرجل عازم، مثل ال�سلفي، اأن ُيبقي على حالة  والريّ

�ض  ا اأن حُتَفظ هذه الكتب عن ظهر قلب، وتُدرَّ التقدي�ض واإدامتها لآلف ال�سنني، ورمبيّ

ل يف مدار�ض جَمعولة لهذه الغاية.     با�ستمرار، وتُوؤَويّ

ومن  اجلابري،  يقول  ا�ستثنائي،  كتاب  القراآن  الوهابي،  ر  ُيحذيّ مُي�ض،  ل  القراآن 

اهلل  وكالم  الأقدا�ض،  قد�ض  ويعتربونه  ُيعُظمونه  قرون  منذ  امل�سلمني  اأن  احلظ  ح�سن 

الأزيل الذي ل ياأتيه الباطل من اأي جهة. ونيت�سه، بدوره، يبتهج بال�سريورة التاريخية 

خت يف اأوروبا فكرة قد�سية الكتاب واأجْلَمت العوام عن العبث به، وهذا اأمر  التي ر�سيّ

خ اأخريا، بعد طول تربية، لدى  يعود فيه الف�سل للم�سيحية: »اإنه لإجن�ز كبري اأن يرت�سيّ

ال�سواد الأعظم ذلك الإح�س��س ب�أن ل حقيّ لهم يف م�سيّ كل �سيء«. 

انتقدوا كل �سيء، حتى اأحاديث البخاري اأو روايات ال�سرية، لكن ل تقربوا القراآن، 

اأن تلم�سوه  روا قبل  اأن تتطهيّ تُدنيّ�سوا كتاب اهلل، فهو القدا�سة بعينها ويجب عليكم  ل 

اإنكم �سُت�سدمون لو قلُت لكم اإن �سيئا من هذا القبيل موجود  اإليّ املطهرون”.  ه  “ل مي�سيّ
اأقامتها امل�سيحية،  التي  اأن يلتزموا باحلدود  نيت�سه. يف راأيه، اجلميع يجب  حرفيا عند 

واأن يتقييّدوا بالرتاث الديني، واأن ل يجروؤوا على تدني�ض الكتب املقد�سة، يجب على 

�سة )heilige Erlebnisse( عليهم اأن ُيبِعدوا  ة جت�رب ُمقديّ النا�ض اأن ي�سعروا »باأن ثميّ

اأتباعه  خ  ُيدويّ لكي  واأخريا   .»
890

ح�رشتها يف  ع�ل  النيّ ويخلعوا  القذرة  الأيدي  عنه� 

ة لالإن�س�نية  املقد�سة هي »اأعلى قميّ الكتب  باأن  ُينبوؤهم  اآمال امللحدين منهم  وي�سحق 

«. يا �سالم على حمطم الدين وقاتل الإله. لقد ظهر على 
ميكن لهم اأن يرتقوا اإليه�891

حقيقته: تقدي�سي رجعي حبيب ال�سلفيني.

889- ن. م، ن. �ض.

890- ن. م، ن. �ض.

891- ن. م، ن. �ض.
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يف  اأنه  رغم  و�رشيحة،  علنية  وا�سحة،  ب�سورة  تقدي�سه  عن  ُيعرب  اأنه  والغريب 

ل ملحد واأنه اأعلن احلرب على امل�سيحية، واأن ريت�سارد  ح باأنه اأويّ موا�سع اأخرى، َيتبجيّ

فاغرن هو اإن�سان كريه لأنه ركع اأمام ال�سليب، وما اإىل ذلك من خزعبالته. لكنه هنا يهجم 

وعلى  الكبار  الفيلولوجيني  وعلى  الالدينيني،  على  ع�سوائيا،  �سلفا،  كا�سحا،  هجوما 

الفال�سفة امللحدين، الذين كن�سوا الأديان، ونزعوا عن ُكُتبها هالة التقدي�ض العمياء.

هذه هي احلداثة، واأ�سولها التاريخية وركائزها الفكرية والفل�سفية، لكن نيت�سه، مثل 

ال�سلفي الوهابي، يكره احلداثة، يحقد على املفكرين العلمانيني، يحتقرهم وي�سميهم 

«. ومثلما 
892

)“den Gläubigen der“modernen Ideen( ”املوؤمنني بـ“الأفكار احلديثة«

يثور ال�سلفي على العلمانيني ويكيل لهم اأب�سع النعوت جُلراأتهم على حتطيم املقد�سات، 

كذلك يفعل نيت�سه: العلمانيون واملفكرون الأحرار، هم حثالة الب�رش، يثريون القرف، 

البحث  يف  عقولهم  ي�ستخدمون  لأنهم  ملاذا؟   ،)Mangel an Scham( احلياء  قليلو 

بعبارة  اأو  الفيلولوجي،  التاريخي  النقد  والتمحي�ض، وَي�سعون كل �سيء على حمك 

َيلم�سوا  اأن  لهم  تُبيح  التي  والعني  اليد  �سفاقة  »اإىل  يرتاحون  لأنهم  رة،  املُ�َسفيّ نيت�سه 

عامل  يف  ال�ساكنني  اجلريئني  املُدنيّ�سني  هوؤلء  �سد   .»
893

�سيء كل  وا  وَيج�سيّ وَيلح�سوا 

اأو من  ال�سعب،  ة  ل عاميّ ُيف�سيّ نيت�سه  فني«،  املُثقيّ اء اجلرائد واأن�ساف  قريّ ره  �سطحي »ُيعميّ

ميلكون  اأنهم  وهو  جدا  ب�سيط  ل�سبب  بخا�سة«،  والفاليّحني  النا�ض،  بـ»�َسَفلة  اأ�سماهم 

«. وهكذا فاإن نيت�سه لكي 
894

»قدرا اأوفر من اآداب التقدي�س ومن نُبل الذوق النيّ�سبي

“املقد�سة” من براثن النقد، فهو ُم�ستعد لأن يت�سامن مع الرجعية، واأن  ُينقذ الُكتب 

ي.     يعليّق ظرفيا عن�رشييّته واحتقاره لالإن�سان العاميّ

العامل  يف  واحدة  رذيلة  َيرتك  مل  النيت�سوي؛  �سقراط  هو  القراآين  لهب  اأبو   	·
فاإن  تُبرَت يداه، لأنه كافر �رشير،  اأن  اأبا لهب ويتمنيّى  َيلعن  بينما القراآن  ُيل�سقها به.  مل 

نيت�سه ي�سبيّ �سقراط وي�سمُت يف موته لأنه، ح�سب زعمه، قتل الرتاجيديا اليونانية عن 

طريق العلم واملنطق، وبالتايل فاإن �سيماهم على وجوههم، و�سيماء �سقراط هي القبح. 

)ك�أمن� اأغ�سيت  ، 72”(؛  والقراآن يقول )تعرف يف وجوه الذين كفروا املُنكر. “احلجيّ

وجوههم قطع� من الليل مظلم�. “يون�ض، 27”(. 

892- ن. م، ن. �ض.

893- ن. م، ن. �ض.

894- ن. م، ن. �ض.
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ل يوناين  �َض يف مالمح �سقراط وا�ستخرج هذه ال�سورة: �سقراط هو اأويّ نيت�سه تَفريّ

 Sokrates der erste große Hellene ist, welcher( اخللقة  وذميم  الوجه،  قبيح 

تيمة جاءت يف كتاباته الأوىل، اأما يف كتاباته الأخرية فقد  häßlich war(. وهذه ال�سيّ

ْقلها وت�سعيدها اإىل درجة جنونية. م�ساألة �سقراط يف “اأفول الأ�سنام”هي  زاد يف �سَ

�لة  حميّ “امراأته  و  لهب”،  اأبي  يدا  “تبيّت   : اأمامها  تخبو  ا  رمبيّ ال�ستائم،  مانيف�ستو 

و“عتليّ زنيم”.  احلطب”، 

َمليّ احلياة، م�ساب  النيت�سوية �سد احلكيم: �سقراط مري�ض،  ال�ستائم  واإليكم جرد 

قبيحا،  كان  عاع،  الريّ من  كان  ة،  العاميّ من  ال�سفلى  الفئة  اإىل  ينتمي  الغرائز،  بفو�سى 

بال�رشورة؛  منحط  فهو  قبيحا  املرء  يكون  اأن  يعني  ذاته،  حديّ  يف  ماأخذ  هو  والقبح، 

اإذن  اجلمال،  ة  قميّ يف  كان  الإغريقي  الإن�سان  لأن  ا  ُقحيّ اغريقيا  يكن  مل  ر،  ُمنفيّ �سقراط 

ُمهلو�ض،  . �سقراط  ُمنحطيّ ُمعاق، م�سلول؛ جُمرم منوذجي، وبالتايل  �سقراط هجني، 

يًة دهليزية؛ اأثينا مل تقتل �سقراط، واإمنا هو  ج، وكاريكاتور؛ يكنيّ مكرا دفينا و�رشيّ وُمهريّ

؛ �سقراط لي�ض بطبيٍب واإمنا 
895

الذي ت�سبيّب يف موته وامل�سوؤولية بالتايل تقع على كاهله

.
896

مري�ض طال به املر�ض. ويف النهاية، �سقراط يهودي

املنطق،  لآلة  ا�ستخدامه  الإن�سانية، هو  �سقراط يف حق  اقرتفه  ُجرم  اأعظم   ولكن 

والتجاوؤه اإىل احلجاج العقالين، وهنا فاإن �سقراط احلكيم يلتقي ِباأبي احلكم، عمر بن 

ه�سام بن املُغرية، الذي غرييّ امل�سلمون ا�سمه اإىل “اأبي جهل”. كالهما ا�ستعمال اجلدل 

ع اأقواله على م�رشحة النقد ال�سارم، لكن هذا املنطق  لتمحي�ض ادعاءات اخل�سم، وَو�سْ

اجلديل هو بالتحديد ما ُيثري حفيظة القراآن )وك�ن الن�س�ن اأكرث �سيء جدل(، وُيفزع 

اأداة توا�سل خطرية، بل �سنيعة. نيت�سه ي�سبيّه املنطق  اأن اجلدل يف راأيه  نيت�سه نظرا اإىل 

»يرتك  اأنه  رذيلته  وُيهني«،  ي  »ُيعريّ فهو  يرحم،  ل  ب�سالح  ني؛  �سكيّ بطعنات  ال�سوري 

هو  فيما  ويرف�ض،  »ُيق�سي  اجلديل  الإن�سان   .»
897

يّ
بغبي لي�ض  اأنه  على  الربهنة  خل�سمه 

، واأجرب اأثينا على  895- غ�سق الأوث�ن، �ض، 33. »�سقراط هو الذي اأراد اأن ميوت، ولي�ست اأثينا؛ لقد تناول َقَدح ال�سميّ
قدح ال�سم«.

 Der Jude ist Dialektiker: und”) 896- فعال ح�سب معادلت نيت�سه الهوائية: »اليهودي هو جديل و�سقراط كذلك
.«)“auch Sokrates war es

 F. NIETZSCHE, Nachlaß, Bd. 13, p. 414.

897- نيت�سه، غ�سق الأوث�ن، »م�سكلة �سقراط«، �ض، 23 33.
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د ذهن خ�سمه من كل �سالح؛ ُيخ�سعه اإىل ا�ستجواب تفتي�سي فيما هو يجعله عدمي  يجريّ

 .»
898

ة اأن ُيثبت اأنه لي�ض اأحمق ... اأف احليلة؛ وُيلقي عليه مهميّ

وتزويره  نيت�سه  حذلقات  علينا  متريّ  اأن  ينبغي  ل  اجلدل.  ة  مهميّ هذه  لي�ست  ل، 

م  يٌقزيّ اأن  عن  بعيدا  اجلديل  ل؛  اأو  اأحمق  حماوره  كان  اإن  ه  يهميّ ل  اجلديل  للحقائق. 

خ�سمه، اأو َي�ستهني به، فهو يحمل على حممل اجلد اأطروحاته ويريد اأن ميتحن مدى 

معقوليتها، ومدى مطابقتها لقوانني املنطق. هذه القوانني متنع من تقبيّل فكرة اأن كائنا 

حيا، مات واندثر، ميكنه اأن يعود اإىل احلياة؛ اأو اأن عظاما نَِخَرة مبقدورها اأن تُبعث من 

اأئن�  وُرف�ت�  عظ�م�  كن�  اأئذا  ملبعوثون؛  اأنن�  وعظ�م�  تراب�  وُكن�  متن�  )اأئذا  جديد: 

ملبعوثون خلق� جديدا؛ َمن ُيحيي العظ�م وهي رميم ...(. مبداأ عدم التناق�ض يقول 

اإن الوجود والعدم ل يلتقيان، واأن ال�سيء ل ميكن اأن يكون معدوما وموجودا يف نف�ض 

الوقت، اأو بتعبري الرازي، الذي يورد اعرتا�ض العقالنييّني: »َبعد العدم مل يبق �سيء، 

فكيف ي�سح احلكم على العدم ب�لوجود؟«. 

المتناع لي�ض فقط من جانب قوانني املنطق بل من جانب قوانني الفيزياء اأي�سا، 

باع  قت اأجزاوؤه يف م�سارق العامل ومغاربه، و�سار بع�سه يف اأبدان ال�سيّ ذلك اأن َمن تفريّ

مه  وبع�سه يف جدران الرباع، كيف له اأن ُيجَمع؟ واأبعد من ذلك، وهذا العرتا�ض قديّ

اأكل  اإن�سانا  اإذا افرت�سنا  اأنه  به قيامة الأج�سام: هو  الأ�سحوية، لكي يفنيّد  ابن �سينا يف 

اإن�سانا و�سارت اأجزاء املاأكول يف اأجزاء الآكل فاإْن اأعيد للحياة، فاأجزاء املاأكول، اإما 

اأن تُعاد اإىل بدن الآكل، فال يبقى للماأكول اأجزاء تُخَلق منها اأع�ساوؤه، واإما اأن تُعاد اإىل 

بدن املاأكول منه، فال يبقى لالآكل اأجزاء. 

مها اأبو احلكم  هذه هي اأ�سناف العرتا�سات التي من املحتمل جدا اأن يكون قد قديّ

فن  �ض على  ُمتمريّ وقيّاد،  ذهن   �ساحب 
يّ

ذكي �سخ�ض  تنميّ عن  البعث. وهي  فكرة  �سد 

املماحكة اجلدلية، ويرغب يف متحي�ض اخلطابات، كي ل يرتك لأحد الفر�سة اأن يعبث 

بعقله ويفر�ض عليه راأيه عن طريق كالم ان�سائي خال من الرباهني. اإجابة القراآن هي 

اأن من يطرح هذا ال�سوؤال، هو حجر اأو حديد )قل كونوا حج�رة اأو حديدا(، هذه 

�سيُْحيي  الذي  هو  اهلل  باأن  القول  ذهنية،  تكلفة  واأقليّها  اأ�سهلها  وهي  والثانية،  الأوىل، 

املنطق  قوانني  عن  خروج  اأي  الاليُّحجة،  حجة  وهذه  مرة.  ل  اأويّ خلقها  كما  العظام 

898- هذا املقطع جنده يف الدفاتر ترجمه علي م�سباح �سمن، غ�سق الأوث�ن، �ض، 28 29. 
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ديد، بل تَغييٌب للم�ساألة املبدئية، لأن اخل�سم ل يعرتف باخللق  والربهان العقالين ال�سيّ

ول يوؤمن باإله يخرق قوانني الطبيعة.

اأنيّه  هو  الفكر،  م�سائل  يف  واجلدل  العقلي  احلجاج  اأدخل  ن  عميّ نيت�سه  وجواب 

اإىل  ينزل  اأن  الر�ستقراطي  اخل�سم  على  يجب  ل  وبالتايل  حقري،  رعاع،  �سوقي، 

ة ع�سالته هي الدليل الأجنع  م�ستواه وي�ستعر�ض الأدلة، لأنه �سخ�سيا هو الأدلة عينها؛ قويّ

والأقوم، متاما كما ين�ض القراآن: َلْكَمة يف الوجه بدل برهان عقلي: )يا اأيها الذين اأوتوا 

ه� على اأدب�ره�(. ونيت�سه  لنا ... ِمن َقبل اأن نطم�س وجوه� فنديّ الكتاب اآمنوا مبا نزيّ

ة: تلك هي �سمة  ة م�س�ديّ من جهته: »ما اإن ُيتيّخذ القرار حتى ت�سديّ الأذن اأم�م اأف�سل حجيّ

«. وبالنهاية »نرتاب اليوم 
899

. وتاليا اإرادة ارتكاب حماقة بني احلني والآخر الطبع القوييّ

.»
900

من كليّ مفكر يريد الربهنة على �سيء ما

 ،»
901

للعبودية ُولد  »�سعب  اليهود  اإن  يقول  نيت�سه  ومعاداتهم:  اليهود  كره  	·
والقراآن يقول اإن اليهود )�ُسرَبت عليهم الذلة وامل�سكنة(، وزاد ابن كثري يف ت�سعيد 

هذه العن�رشية بقوله اإن الذلة )ُو�سعت عليهم واألزموا به� �سرع� وقدرا، اأي ل يزالون 

م�ستذليّني، وَمن وجدهم ا�ستذلهم واأه�نهم، و�سرب عليهم ال�سغ�ر، وهم مع ذلك 

اإن اليهود �سعب ولد للعبودية هو راأي  اأنف�سهم اأذلء متم�سكنون(. نيت�سه يقول  يف 

الروماين تا�سيتو�ض وكل العامل القدمي، ويبدو اأنه ي�سف �سيئا دون اأن يتبنى هذا احلكم. 

لكن يكفي موا�سلة الفقرة حتى نح�سل على مباركة لهذا احلكم ومتاهي معه، ذلك اأنيّ 

«، ويكفي اأن ينتف�ض العبد �سد �سييّده 
902

مع اليهود »بداأت انتفا�سة العبيد يف الأخالق

حتى يغدو بالن�سبة لنيت�سه عبدا اآبقا �رشيرا. 

نيت�سه،  اليهودي، اأي يف كتاب العدالة الإلهية، كما ي�سفه  ·	 يف العهد القدمي 
والهندية  اليونانية  للكتابات  ميكن  ل  بحيث  الطراز  عظيمة  واأقوال  واأ�سياء  اأنا�ض  »ثمة 

اإن  قال  قد  كان  فقرتني  فمنذ  املبداأ،  عن  مروق  ل  اأويّ وهذا   .»
903

ب�سيء تُ�ساهيها  اأن 

اليونانيني القدامى »هم �رشب نبيل جدا من الب�رش، ذاك الذي يقف هكذا اأمام الطبيعة 

899- ما ور�ء �خلري �ل�شر، §، 107.
900- ن. م، §، 188، �ض، 132.
901- ن. م، §، 195، �ض، 140.

902- ن. م، ن. �ض.

903- نيت�سه، ما ور�ء �خلري و�ل�شر، §، 52، �ض، 85.
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«، اليونانيون بال منازع كانوا اأف�سل واأعظم خملوقات على وجه الأر�ض، 
904

واحلياة!

والهنود هم روح احل�سارة الراقية، والآن يلقي بكل هذه اخل�سال اجلليلة على اليهود. 

اخلرق الثاين هو هذا: »املرء يقف بوجل ورهبة اأمام هذه البقايا العظيمة مِلا كان عليه 

الإن�سان يف زمن غابر، وتُراوده اأفكار حُمزنة حول اآ�سيا القدمية واأوروبيّا، �سبه جزيرتها 

م الإن�سان«. اخلرق الثالث  رة لها، التي تاأبَى اإليّ اأن تعني، بالنظر اإىل اآ�سيا، تقديّ املت�سديّ

ق، وفي�سل تفرقة بني اجلليل والو�سيع، وطبعا اجلليل  اأن العهد القدمي هو مو�سوع تذويّ

هو العهد القدمي، والو�سيع هو الإجنيل. 

عها �ساغرين  هذه هي خوارق نيت�سه، اأو بالأحرى خماريقه، والتي يجب اأن نتجريّ

واإليّ اتهمونا بقليّة الأدب وال�ستهانة بعقل عظيم. لكن هذا العقل العظيم ي�سمح لنف�سه 

د حيوان داجن  باأن ي�سب املثقفني، وي�سفهم باأقذع النيّعوت: »من كان هو نف�سه جمريّ

باأي  َيحزن  اأن  ول  يعجب،  اأن  ل  عليه،  فلي�ض  اأيامنا(،  يف  )كاملتعليّمني  هزيل  األيف 

“الكبري”  ِلَتفريق  ق العهد القدمي في�سل  اإنيّ تذويّ الركام من الأطالل  حال، حتت ذاك 

اأنهم مزجوا بني هذا  ُيغتفر  امل�سيحيون، خطاأ ل  به  قام  “ال�سغري”«. واأكرب خطاأ  عن 

»اإل�ساق  فعال:  الكتاب،  نف�ض  عوهما يف يف  والو�سيع، وجميّ الرائع  العظيم  الكتاب 

اأو »خطيئة كربى  نا معا كتابا واحدا«، عمل م�سني  ليُكويّ القدمي،  بالعهد  العهد اجلديد 

عن  التعبري  �سجاعة  ميلك  اإنه  يقول  الأخالق،  جيني�لوجي�  يف  ثم   .»
905

الروح بحق 

اأكون  اأن  يحزنني  يكاد  لهذا؟  حتزنون  اجلديد،  العهد  اأحب  ل  »اأنا  بالقول:  ذوقه 

باحرتام كبري )ُيناه�سني  الذي ُيحظى  الكتاب  وحيدا يف ذوقي هذا بخ�سو�ض هذا 

«. وال�سبب يف ذلك اأن العهد اجلديد اإغريقي اأكرث منه يهودي. اأما 
906

 �سنة(
ْ

ذوق األفي

العهد القدمي »فهو بخالف هذا متاما، واإين اأحرتمه. فيه اأجد العظماء وبيئة البطولة، 

ر بثمن،  ومن الأ�سياء النادرة يف هذا العامل اأجد فيه ب�ساطة القلب القوييّ التي ل تُقديّ

 .»
907

وف�سال عن ذلك اأجد فيه �سعبا

مل َيُفْقه يف مدح كتاب اليهود والثناء عليه والإفراط يف تقدي�سه اإليّ القراآن. فهو 

رنا باأن اهلل، وبكل �سخاء اأهدى بني اإ�رشائيل َمعلًما َرمزيا عظيما؛ ُينُبوعا ل ين�سب  يذكيّ

904- ن. م، §، 49، �ض،84.
905- ن. م، ص، 86.

906- نيت�سه، جيني�لوجي� الأخالق، III، § 22، �ض، 128.
907- ن. م، ن. �ض.
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التوراة  “عندهم  التوراة:  زا يف كتاب واحد وهو  وُمَركَّ عا  ميّ هر جُمَ القدا�سة والطيّ من 

فيه�  التوراة  اأنزلن�  “اإن�  العاملني:  رب  من  ل  ُمنزيّ نوراين  كتاب  اهلل”.  حكم  فيه� 

ون الذين اأ�سلموا للذين ه�دوا والربيّ�نيون والأحب�ر مب�  هدى ونور يحكم به� النبييّ

ا�ستحفظوا من كت�ب اهلل وك�نوا عليه �سهداء”. 

وقد تفنيّ القراآن يف اإطراء هذا الكتاب وَتميع كل ال�سفات املهيبة التي اختزنها 

الذي ل يغادر �سغرية ول  يف قامو�ض األفاظه من قبيل: “كت�ب مو�سى اإم�م� ورحمة”، 

كبرية: “اآتين� مو�سى الكت�ب مت�م� على الذي اأح�سن، وتف�سيال لكليّ �سيء وهدى 

باأمت معنى الكلمة، ل بل األواح اأهداها اهلل اإىل مو�سى، كما  �ض  مقديّ كتاٌب  ورحمة”. 

“وكَتبن� له يف الألواح من كليّ �سيء  ل بالتدقيق:  يعتقد اليهود، فيها كل �سيء، مف�سيّ

موعظة تف�سيال لكليّ �سيء”. ماذا بقي لليهود ولأجيال املوؤمنني من بعدهم؟ لقد حازوا 

على كليّ ما يتمناه الب�رش: خريات مادية وهبات روحانية ل مثيل لها يف تاريخ الب�رشية. 

امل�سلمون وامل�سيحيون اإذن ل خيار لهم، اإليّ باللتحاق باليهودية والنكباب على درا�سة 

توراتهم وتطبيق تعاليمها حرفيا على اأر�ض الواقع.     

القراآن لو�سف  اأ�سف�را(، الذي جاء يف  ت�سبيه: )كَمثل احلم�ر يحمل  اأما   	·
لي�ست  ة،  املَريّ هذه  ال�ستيمة،  ولكن  نيت�سه،  عند  مثيله  جند  توراتهم،  مع  اليهود  حالة 

هة �سد اأهل التوراة واإمنا �سديّ اأهل الفل�سفة. يقول يف غ�سق الأوث�ن: »هل ميكن  ُمَوجَّ

 ... به؟  الإلقاء  ول  حمله  ميكن  ل  ِثقل  حتت  َيهلك  اأن  تراجيديا؟  يكون  اأن  حِلَم�ر 

ياأكل  بهيم  نيت�سه، هو  الفيل�سوف، يف عرف  فاإن  «. وهكذا 
اإنه� ح�لة الفيل�سوف908

يتخليّ�ض  ِحْمٍل ل يدري ما حمتواه ول كيف  احل�سي�ض، ويرزح، طوال حياته، حتت 

منه. يف ما ور�ء �خلري و�ل�شر، ُيغنيّي للفيل�سوف هذا البيت ال�سعري الالتيني والذي 

ُيذكرنا بـ“طلع البدر علينا” الذي اأن�سده الإ�سالميون التون�سيون عند عودة زعيمهم، 

وقد   .”909� را�سد الغنو�سي. نيت�سه اأن�سد للفيل�سوف: “لقد ج�ء احلم�ر؛ جميال وقوييّ

 1781( لوبيك  اأوغ�ست  كري�ستيان  الكبري،  الفيلولوجي  بت�سبيه  العلماء  اإهانة  يف  زاد 

روا اإىل اأي حديّ  ودة، اأي بكائن اأ�سميّ واأبكم واأعمى، اأي �رشيّ الدواب. ت�سويّ 1866( بالديّ

و�سلت به الوقاحة وقليّة احلياء.

908- نيت�سه، غ�سق الأوث�ن، § 11، �ض، 13. 

909- نيت�سه، ما ور�ء �خلري و�ل�شر، § 8، �ض، 29.
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اأ�ْسَعد  ولكنه  الطييّبني،  امل�سلمني  م�ساجع  اأق�ضيّ  الذي  اليمني”،  “ُملك  اأما   	·
ال�سلفييّني املت�سبثني بن�سو�سهم، والذين ميلكون ال�سجاعة لعتباره اأمرا اإلهيا ل حميد 

ييّنة عند نيت�سه. وقبل ملك اليمني اأريد اأن اأنبيّه اإىل اأن نيت�سه ل  عنه، جند منه �سيغة حُمَ

ميانع من ختان البنات كما يفعل الإرهابي وجدي غنيم و�سيوخ الإ�سالم القذرين، فهو 

ال�سفتني  ا�ستئ�سال  اأي   ،»
910

الإناث ِل�ُسَفر  وبرتا  للذكور  »ختانا  ال�سكني  بقانون  ي�سيد 

ال�سغريتني لالإناث من ع�سوهن الأنثوي، باملُدية. هل بالغت اأو اأجحفُت حينما قلت 

كتاب  اأي  ويف  قراأمت،  اأين  مثلهم؟  ولاإن�ساين  جمنون  �سلفي  وهابي  الرجل  هذا  اإن 

اإن  القبيل؟  هذا  من  اجرام  على  وي�سادق  البنات  ختان  ي  ُيزكيّ ر  مفكيّ على  لعتم  اطيّ

عبدة،  اي  جارية،  على  الرجل  حيازة  ال�سجاعة لعتبار  ميلك  ال�سلفيني،  مثل  نيت�سه، 

ا، ول يثري فيه اأي وخزة �سمري. ويقول ذلك جهرا، ب�رشاحته املعهودة  اأمرا طبيعيا جديّ

يقول  املراأة.  مع  النحو  هذا  على  فه  لَت�رشيّ الإ�سالم  ميدح  اإنه  بل  مواربة،  اأييّة  ودون 

حرفيا يف احدى تخريجاته امِليزوجينييّة اإن اأح�سن تعامل مع املراأة هو التعامل ال�رشقي 

 ... رغباته  العميق يف روحه كما يف  »الرجل  اعتبارها ملك ميني:  اأي  )الإ�سالمي(، 

اأن  �سرقي� )nur orientalisch denken(: عليه  اإليّ  دائما  املراأة  ر يف  يفكيّ اأن  له  ل ميكن 

«. وماذا يفعل الداع�سي يف املو�سل؟ 
911

)als Besitz( �ُمْلك ينظر اإىل املراأة بو�سفها 

نيت�سه عن  اإن كالم  قلُت  ة؟  املَغُزويّ لل�سعوب  الغازية  الإ�سالمية  وماذا فعلت احل�سارة 

الآن  يفعله  الإ�سالميني ملدى قرون، وما  ثقافة  ملا عا�ست عليه  حَتيني  اليمني، هو  ملك 

الدواع�ض يف املو�سل هو حْتيني التيّحيني. 

ويف فقرة �سابقة اأراد اأن ُي�سييّد �رشح العبودية على اأ�سا�ض “فل�سفي” متني، فَخَرج 

علينا بفكرة اأن الختالف بني الب�رش ل يرَبز فقط من خالل تَباين لوحة القيم الأخالقية 

ونه »حيازة فعلية  التي يتبنيّونها، بل اأي�سا من خالل ما يقدرون على امتالكه، اأي ميّا َيعديّ

 .»
912

وامتالكا فعلييّا خلري ما

م كمثال على ذلك حالة املراأة، وهنا يدخل يف نوبة جنونية لاأخالقية ُمقرفة،  ثم يقديّ

ُيفَتيّ  اأن  للن�ساء  كيف  اأتعجب  واأنا  اليمني.  ملك  ح�سي�ِض  اإىل  املراأة  كرامة  ت�سحل 

910- نيت�سه، غ�سق الأوث�ن، »م�سلحو الإن�سانية«، § 3، �ض، 80. 

911- ما ور�ء �خلري و�ل�شّر، § 238، �ض، 206. 
912- ن. م، § 194، �ض، 138.



366

ُدونييّتهن وعبودييّتهن. فهو ل ير�سى  غ بطريقة فظيعة  بهذا الرجل الذي يهينهنيّ وي�سويّ

بال�ستغالل اجلن�سي، بل يريد اأكرث، يريد امتالكها كعبدة، وحتيّى جلدها حِلَديّ الدماء. 

يرة: »اإن �سخ�سا متوا�سعا قد يعديّ الت�رشيّف يف اجل�سد واملتعة اجلن�سية  وهذه اأقواله ال�رشيّ

«، لكن هذه ن�سف احلقيقة، بل خطاأ ج�سيم، لأن 
913

دليال كافيا و�سافيا للحيازة وامللك

»حيازة  اأن  ذلك  يكفي،  ل  امل�سلمون،  الرهابيون  به  يقوم  كما  اجلن�سي،  ال�ستغالل 

املطابقة  الن�سخة  يعني  العبودي،  النيت�سوي  الن�سان   .»
914

وهم د  جمريّ القبيل  هذا  من 

اع�سي الذي ميار�ض حق ملك اليمني الذي اأفاءه اهلل عليه من اليزيدييّات، َيُتوق اإىل  للديّ

اأعلى، يريد بْيع �سلعته، اأو تبديلها، لرُي�سي »َعَط�َسه التمليّكي«. ونيت�سه يقول اإن هذا 

�ض للتيّملك »يريد اختبارا اأكرث دقة من اأجل اأن َيعلم، قبل اأي �سيء، باأن  الوح�ض املتعطيّ

ا ترغب يف اأن  ا لها وعميّ املراأة ل تُ�سليّم له نف�سها وح�سب، بل تتخليّى من اأجله اأي�سا عميّ

«. اأنا اأنتظر من اأحباء نيت�سه 
915”)besessen( ها “مملوكة يكون لها: هكذا وح�سب يعديّ

اأن يجدوا خمرجا اأخالقيا لهذا الكالم، اأن ُيفتيّقوا قرائحهم للعثور على تاأويل رمزي 

رحيم ومقبول ملثل هذه ال�سناعات. 

رها يف  ول يجب اأن تنطلي علينا حيلة و�سع الكلمات بني ظفرين، لقد قالها وكريّ

غري مو�سوع: املراأة ملك ميني، ومن املحتمل اأنه ا�ستمدها ميّا ا�ستطاع قراءته من الرتاث 

الإ�سالمي. فعال، الرجل له معرفة ببع�ض الن�سو�ض الإ�سالمية، من قبيل احلديث املاأثور 

حرفييّا،  ا�ستن�سخه  وقد  ال�سيوف”،  اجلنة حتت ظالل  “اإن  يقول:  الذي  الر�سول  عن 

 Mein Paradies ist „unter( تي هي حتت ظل �سيفي وطبيّقه على نف�سه، قائال: »اإن جنيّ

.»
916

)dem Schatten meines Schwertes

تقول: )فم�  اآية �رشيحة ف�سيحة  الإ�سالم عن طريق  ليّل يف  حُمَ املُتعة  ·	 زواج 
“الرجل  نقراأ:  الطربي  تف�سري  اأجورهن فري�سة(، ويف  به منهنيّ ف�توهنيّ  ا�ستمتعتم 

ينكح املراأة ب�رشط اإىل اأجل م�سمى، واإذا انق�ست املدة فلي�ض له عليها �سبيل، وهي مْنه 

اأن ت�ستربئ ما يف رحمها، ولي�ض بينهما مرياث، لي�ض يرث واحد منهما  برية، وعليها 

913- ن. م، �ض، 139.
914- ن. م، ن. �ض.
915- ن. م، ن. �ض.

916- نيت�سه، هكذا هو الإن�س�ن، ترجمة علي م�سباح، من�سورات اجلمل، بريوت 2003، �ض، 89 90.
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 Lou( �سالومي  اأندريا�ض  لو  الرو�سية،  الفتاة  بنكاح  لنف�سه  ي�سمح  ونيت�سه  �ساحبه”. 

بلغة الإ�سالم. تدون هذا الكالم  ى«  ُم�سميّ اأجٍل  اأو »اإىل  ظرفيا،   ،)Andres-Salomé

له  يقول   1882 مار�ض   21 بتاريخ   )Paul Rée( بول ري اإىل �سديقه  ر�سالة  حرفيا يف 

نف من الأرواح. ل بل اإين  فيها: »بَلِّْغ �سالمي اإىل هذه الرو�سييّة، اأنا �سغوف بهذا ال�سيّ

�ساأذهب ل�سْيدها قريبا اأنا اأحتاجها على �سوء ما اأعتزم القيام به يف ال�سنوات الع�رش 

ة  ٌل خمتلف متاما هو الزواج ميكنني اأن اأقبل، على اأق�سى تقدير، زواج� ملديّ املُقبلة. َف�سْ

ع�مني، وحتى يف هذه احلالة، فهو مرتبط مبا �ساأقوم به يف الع�رشية املقبلة«. 

ب�سيء  مهموم  نيت�سه  لأن  ُمتعة،  زواج  ول  عادي  زواج  ل  له،  يتحقق  مل   	·
نني على الق�سوة واحلرب،  ُمَتَمريّ اأ�سبال  باإخراج  اآخر، مهموم برتبية مقاتلني �رش�سني، 

احلرب،  عن  ب�سعا  اعا  ِم�رشْ كتب  زر�د�شت  يف  الدماء.  و�سفك  بالقتل  التلذذ  وعلى 

ين  لكن حمتواه لي�ض بجديد، واملواقف معروفة من خالل كتاباته ال�سابقة. اإنيّ ما �سديّ

منها هي املقاطع التي تتوافق مع فقه اجلهاد يف الرتاث ال�سالمي. قال: »اإخواين يف 

يكون  اأن   .»
917

منكم واحدا  ومازلُت  كنُت  لقد  الأعماق؛  من  اأحبيّكم  اإنني  احلرب! 

مازال  الفرن�سية،  الربو�سية  احلرب  يف  م�ساركته  خالل  من  معلوم  فهذا  منهم  واحدا 

عملية  اأية  ي�سارك يف  الغزوة مل  تلك  بعد  لأنه  م�ستوى روحي حتري�سي،  على  منهم 

قتالية. لكنه برع يف الكالم والتحري�ض على القتال والإرهاب والعنف، مثلما يفعل 

تكلم  هكذا  من  املحاربة”  وال�سعوب  احلرب  “عن  ف�سل  اإن  الف�سائيات.  �سيوخ 

يريد  ل  فالرجل  الكلمة.  معنى  باأمت  لالإرهاب  ووا�سحة  �رشيحة  دعوة  هو  زر�د�شت 

واإمنا مقاتلني �رش�سني  دا«،  َزييّا موحيّ َيْرتَدون  »اأَرى جنودا كثريين ...  ِنظامييّني  جنودا 

كهم احلقد على  »اأنا اأرغب يف روؤية كثري من املحاربني« على �سكل داع�ض، اأنا�ض يحريّ

الب�رش »اإنني اأعلم احلقد الذي يف قلوبكم«. 

نيت�سه يريد من مقاتليه اأن يكونوا عدوانييّني تاه كل من ُيخالفهم الراأي )امل�سلمون 

ل نظرة:  اأويّ �سد من يخالفهم الدين(، واأن تكوَن قلوبهم ملوءة حقدا على الب�رش من 

، وليكن لدى الكثري منكم  »اأن يكونوا من اأولئك الذين تبحث عيونهم دوما عن عدويّ

 .»
918

حقد من النظرة الأوىل

917- هكذا تكلم زراد�ست، »عن احلرب وال�سعوب املحاربة«، �ض، 98.
918- ن. م، �ض، 99.
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وهو  العدوانية،  �سحنته  ليُفرغ  اأعداء  عن  با�ستمرار  يبحث  الإ�سالمي  الإرهابي 

باإقامة الدين احلق وحماربة الكفر، ولكنه يف احلقيقة ُم�َسريَّ عن بُعد من طرف  ع  يتذريّ

اد، وال�سي  ن اأن املو�سيّ املخابرات الغربية، وقد انك�سف حاله الآن اأمام اجلميع، والكليّ تَيَقيّ

ونه باملال وال�سالح ويختارون له حتى الأهداف:  اآي اأي والـ)ام اآي 6( هم الذين ميديّ

اجلي�ض النظامي، الأقليات الدينية، والبنى التحتية للدولة )م�ست�سفيات، ثكنات، مراكز 

�رشطة، جامعات، كنائ�ض، اأ�سواق �سعبية(. نيت�سه ين�سح الإرهابي املقاتل باأن يبحث له 

كم ولتخو�سوا حربكم، والكل من  ، من اأجل اأفكاره: »لتبحثوا عن عدويّ دائما عن عدويّ

اأجل فكرتكم«.

ره  ُينفيّ لم، واأكرث ما  اأبغ�ض �سيء عند الإن�سان املحارب الرهابي هو ال�سيّ اإن   	·
روؤية  على  واعتاد  العنف،  على  تربيّى  لأنه  القتال،  �ساحة  ترك  هو  احلياة  من  وُيْقرفه 

بال�سلم؟  يقبل  فكيف  كبة،  للريّ ال�سائلة  والدماء  املتناثرة  والأ�سالء  املقطعة،  الروؤو�ض 

ال�سلم بالن�سبة للمحارب يعني املوت البطيء؛ يعني فقدان معنى احلياة، وقد ا�ستمد 

ال�سالميون هذه الإ�سارة من القران ووظفوها ل�سالح عدوانهم ال�سامل. الآية تقول:: 

يف�رشها على  الطربي  واهلل معكم(،  الأعلون،  واأنتم  ال�سلم  اإىل  وتدعوا  َتِهنوا  )فال 

النحو التايل: »ل ت�سعفوا عنهم وتدعوهم اإىل ال�سلح وامل�ساملة، واأنتم القاهرون لهم 

والعالون عليهم ... واهلل معكم بالن�رش لكم عليهم«. ولكن امل�سلمني ل ير�سون حتى 

يقول  القتل.  باآية  من�سوخة  اإنها  فقالوا  حتري�سي،  �سياق  يف  الواردة  لل�سلم  بالدعوة 

اأنت  تَ�سعْف  يقول: ل  القتال واجلهاد.  ن�سخه  من�سوخ،  زيد: هذا  ابن  »قال  الطربي: 

وتدعوهم اأنت اإىل ال�سلم واأنت الأعلى، قال: وهذا حني كانت الُعهود والهدنة فيما 

بينه وبني امل�رشكني قبل اأن يكون القتال، يقول: ل تهْن فت�سعْف، فرَيى اأنك تدعو اإىل 

ثم ج�ء القت�ل بعد  اأعز منهم،  اأنتم  ال�سلم واأنت فوقه، واأعز منه )واأنتم الأعلون( 

ف�أمره بجه�دهم والغلظة عليهم. وقد قيل: َعَنى بقوله )واأنتم  فن�سخ هذا اأجمع، 

اآخر الأمر، واإن غلبوكم يف بع�ض الأوقات، وقهروكم يف  الغالبون  الأعلون( واأنتم 

بع�ض احلروب«.

نيت�سه ين�سح هو اأي�سا حُماِربيه القتيّالني باأن يفعلوا نف�ض ال�سيء: اأن ل َيْدُعوا اإىل 

ال�سلم، ول يتقاع�سوا عن اجلهاد القتال: »لن اأن�سحكم ب�ل�سلم بل بالنت�سار ... ليَُكن 

د حالة ظرفية  �ِسلمكم ن�رشا«. اأما اإذا اأجربوا على ال�سلم فيجب اأن يكون خديعة، جمريّ
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وا ال�سلم كو�سيلة  ا�ستثنائية، غر�سها تميع القوى ل�سن عدوان جديد: »عليكم اأن حتبيّ

 .»
919

حلروب جديدة، وال�سلم الق�سري اأكرث من الطويل

وكما راأينا يف مقاله الأول عن الدولة اليون�نية، حيث يرى اإن الن�سان احلر مهنته 

اإليّ  يغرييّ  ومل  بحذافريها،  الفكرة،  نف�ض  ي�ستعيد  زراد�ست،  يف  فاإن  العمل،  ل  القتال 

عملكم  اأن�سحكم ... ليكن  ب�لقت�ل  اأن�سحكم ب�لعمل، بل  طريقة التعبري عنها: »ل 

اهلل،  اأر�ض  يف  �سائحون  الطلب،  حتت  مرتزقة  اإرهابيني  اأمام  هنا  نحن  يعني  قتال«. 

من اأفغان�ستان، اإىل اجلزائر، من البو�سنة اإىل العراق، ُم�ْسَتِجيبني لنداء ال�سي اآي اإي 

ون لال�ستجابة  حينما تاأمرهم بالذهاب اإىل ليبيا، ومن بعدها تَنقلهم اإىل �سوريا، وم�ستعديّ

للطلبات امل�ستقبلية التي �ستكون ال�سني ورو�سيا.

ب دائمة، بيده كال�سينكوف اأو قذيفة  واحلال اأن القتيّال امل�سلم يبقى يف و�سعييّة تاأهيّ

�سواريخ اآر بي جي، يرتقيّب �ساكنا ل يفكر يف اأي �سيء، ل ينطق باأي كلمة، حتى تاأتيه 

التعاليم من فوق، كذلك قتيّال نيت�سه: »ل ي�َسع املرء اإليّ اأن ي�سمت ويظليّ �س�كن� عندم� 

يكون له قو�س و�سهم«.

لة،  املُقميّ الكثيّة  الليّحية  اأ�سحاب  بيّاحني، 
الذيّ الإ�سالميني  الإرهابيني  ُموا�سفات  اإن 

والزبيبة العفنة، والفروة القذرة، و�رشارة ال�رشيّ املَُتطايرة من اأعيُنهم، تدونها يف هذا 

اء، ق�ساة، منعدمو  اأ�سديّ دها نيت�سه يف زراد�ست:  اجلرد من اخل�سال احلميدة التي ُيعديّ

خبيثون،  مغرورون،  بالقذارة،  فون  ُمتلحيّ قبيحون،  القلب،  غليظي  اأفظاظ  ال�سفقة، 

ل  �سخ�سية،  مبادرة  اأي  ميلكون  ل  الن�سياع،  هي  واأوامرهم  الطاعة،  هي  ف�سيلتهم 

ذون »كل ما هو حمبيّذ لديكم ل تدوه اإليّ يف م� توؤمرون به...  يريدون اأي �سيء، واإمنا ُينفيّ

«. فعال، القتيّال امل�سلم ُيحقق اأمنية نيت�سه على 
لتعي�سوا حي�تكم حي�ة ط�عة وقت�ل920

اأح�سن وجه: فهو ُيطيع اأوامر ال�سي اآي اإي واملو�ساد، اأوليائه من دون املوؤمنني، فيُقاتل 

ر نف�سه، وي�سري هباء.  بكل ما اأوتي من جهد، ي�سحق اجلماجم ويجزيّ الروؤو�ض، ثم ُيفجيّ

وهذا هو امل�سري الذي ياأمر به نيت�سه مقاتليه: اأن يقوموا باأروع عمل واأَجليّ ابداع 

فنيّي، تعبريا عن ع�سقهم للحياة، وهو النتحار: »ليكن حبيّكم للحياة حبيّا لأَمِلُكم؛ وليكن 

919- زراد�ست، �ض، 99.
920- ن. م، �ض، 101.
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اأَمُلكم الأكرب فكرتكم الأ�سمى عن احلي�ة! ولكن فكرتكم الأ�سمى تاأتيكم من اأوامري 

لكم، ومفادها: الن�س�ن ينبغي جت�وزه«. وتاوز الن�سان يعني العدام الذاتي، فعال، 

ماذا ت�سوى احلياة؟ ما قيمتها اإن مل تكن قتال؟ »م� لن� والعي�س طويال!«.

ولإ�سباغ م�سحة فل�سفية على هذا اجلنون الإرهابي وَجْعله مقبول نظريا، يقول اإن 

احلفاظ على الذات لي�ض هو اأولوييّة الكائن احلي، وعلى الفيزيولوجيني »اأن يعيدوا النظر 

 .»
921

يف ح�سبانهم غريزة احلفاظ على الذات مبثابة الغريزة الأ�سا�سية للكائن الع�سوي

كه اإرادة القوة، والرغبة يف اأن يقتل وُيقتل، ول يهمه  ، يف فيزيولوجيا نيت�سه، حُتريّ
يّ

احلي

يف موته اأو موت من حوله.

·	 نيت�سه ي�سف لنا منوذج الإرهابي الإ�سالمي التفجريي بالتدقيق، وقد فعل ذلك يف 
الفقرة 18 من الفجر، و�سماها اأخالق املعاناة الطوعية، وتعني النتحار الطوعي. اإنها 

د عمله ال�رشير،  فقرة اإرهابية خُمتليّة فظيعة باأمت معنى الكلمة، ي�سيد فيها بالنتحاري ومُيجيّ

الإخوان  اأدبيات  اأو يف  الإ�سالمي،  اجلهاد  قامو�ض  اإليّ يف  كلمات ل جندها  م�ستخدما 

امل�سلمني املجرمني، اأو فتاوى القر�ساوي ووجدي غنيم وحممد ح�سان. اإن هذه الفقرة 

تها لكي نعلم كيف يفكر هذا الرجل وما هي همومه النظرية واأغرا�سه  جديرة باأن تُقراأ برميّ

الجتماعية. يقول: »ما هي اأ�سمى ُمتعة يجدها الرجال الذين يخو�سون احلرب، يف 

الأخالقيات  اأ�سد  فيها  ت�سود  والتي  يهددها،  يفتاأ اخلطر  التي ل  ال�سغرية  اجلماعة  هاته 

ين  امل�ستعديّ املُرتابني،  الغادرين،  احلقودين،  النتقاميني،  الأقوياء،  اأق�سد  �رشامة؟ 

متعة  ال�سوؤال؟  ما جوابه عن هذا  روا  ت�سويّ ق�ساة؟«.  احلرمان  هم  الذين �سرييّ لالأ�سواأ، 

«. كما اأن هوؤلء 
922

)der Genuss der Grausamkeit( هوؤلء الوحو�ض: »هي الق�سوة

�سهم لها،  املحاربني »يف مثل هذه الأو�ساع، يعتربون ابتكارهم ل�رشوب الق�سوة وتَعطيّ

ف�سيلة. ولدى م�ساهدة اجلماعة الأفعال التي يقرتفها الرجل القا�سي تقوم باإعادة ابتكار 

ل  «. وهذه العملية تتكفيّ
923

ة من اخلوف ومن اتخاذ احليطة با�ستمرار نف�سها وتتخليّ�ض باملريّ

بها فيديوهات القاعدة وداع�ض والن�رشة، التي ما اإن ي�ساهدها ال�سبان، حتى ُيبعدوا عن 

اأنف�سهم.  لتفجري  ُم�رشعني  وينطلقوا  النا�سف  احلزام  ويلب�سوا  اخلوف،  �سبح  اأنف�سهم 

921- نيت�سه، ما ور�ء �خلري و�ل�شّر، § 13، �ض، 37.

922- نيت�سه، الفجر، I، § 18، �ض، 24.
923- ن. م، ن. �ض.
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على  ال�رشور  تُدخل  التي  الأ�سياء  اأقدم  اأحد  هي  »الق�سوة  وميدح:  ُي�سادق  ونيت�سه، 

الإن�سانية«. وهكذا فاإن نيت�سه، ب�سبب �سفحاته التحري�سية، جريّ العديد من ال�سباب اإىل 

 )A. Eulenberg 1845-1917( اأولينربغ النتحار، هذا ما قاله الطبيب النف�سي األربت 

يف حما�رشاته بعنوان: انتحار الطالب )Schülerselbstmorde(، قال اإن ثمة عددا كبريا 

. وهذا لي�ض بالأمر ال�سادم 
924

من الطلبة ميكن ارجاع �سبب انتحارهم اإىل مطالعة نيت�سه

جدا. اأن ت�سمح لعقل غري ن��سج بقراءة نيت�سه )والقراآن( يعني اأنك تقوده حتم� 

اإىل املوت الفكري الذي ل اأمل يف القي�م بعده، وك�أنك ا�ست�أ�سلت نبتة لروؤية م� اإذا 

ك�نت جذوره� اآخذة يف النمو925.  

·	 حروب الأديان هي اأب�سع احلروب التي ميكن اأن تن�سب يف اأييّ دولة اأو جمتمع 
ب�رشي، واإذا ن�سبت فال يوقفها اإليّ �سحق طرف لآخر واإبادته بالكامل. ولقد فتح الإ�سالم 

القراآن.  يف  الواردة  الأقوال  بع�ض  طريق  عن  اأتباعه  اأمام  م�رشاعيه  على  الباب  هذا 

مون  واأكرثها حتري�سا هي هذه: )ق�تلو الذين ل يوؤمنون ب�هلل ول ب�ليوم الآخر ول ُيحريّ

م اهلل ور�سوله ول يدينون دين احلق من الذين اأوتوا الكت�ب حتى يعطوا اجلزية  م� حريّ

ق امل�سلم قراآنه واآمن بر�سالته فال مندوحة له من اأن يقاتل  عن يد وهم �س�غرون(. اإذا �سديّ

اأريحية  بكل  القبور  وينب�ض  ال�سلبان  م  الكنائ�ض ويحطيّ واأن يحرق  وامل�سيحيني  اليهود 

احلرب  هي  هذه  اهلل.  من  به  تُقريّ �ساحلة  اأعمال  �سيعتربها  بل  بالذنب،  اإح�سا�ض  ودون 

د احلرب اإىل  ال�ساملة �سد اأهل الأديان الكتابييّة، لكن يف فرتة تالية تاوز اأهل الكتاب ومديّ

الب�رشية جمعاء و�سحبها على كل الأزمان والأماكن: )هو الذي اأر�سل ر�سوله بالهدى 

ه ولو كره امل�رشكون(. وكيف يظهره على الأديان  ودين احلق لُيظهره على الدين كليّ

لها ول  ل  اأويّ دينية طاحنة ل  اأمام حروب  هنا  اإذن نحن  ال�سيف؟  ي�ستعمل  اإن مل  كلها 

اآخر. ونيت�سه، تقولون، ما دخله باحلروب الدينية؟ اأين تكليّم عنها؟ يف العلم املرح، 

ين )Religionskriege(«. مل يتكليّم عنها  وبالتحديد يف الفقرة 144 بعنوان »حروب الديّ

 .»
926

م للجماهري لْت حروب الدين حتى الآن اأكرب تقديّ بل اأثنى عليها. قال: »لقد �سكيّ

م يف اأكرث احلروب فتكا يف العامل؟ تف�سري نيت�سه كالآتي؛ تابعوا  واأين تكمن بوادر التقديّ

924- هذه املعلومة ا�ستقيتها من جوهان�ض بروينه )J. Broene( يف كتابه “فل�سفة نيت�سه”، �ض، 99.
925- التيّ�سبيه لربوينه )Broene(، ص، 99.

926- نيت�سه، العلم املرح، ترجمة بورقية الناجي، افريقيا ال�رشق، الدار البي�ساء 1993، § 144، �ض، 140.
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ل املفاهيم  اأفكار هذا الرجل اأرجوكم: »لأنها ترُبهن على اأنيّ اجلمهور قد �رَشع يف تاأميّ

ب�إجالل )mit Ehrfurcht(«. وفقط لأن اجلمهور، الذي كان قد اأهانه وو�سفه باأنه دابيّة 

ر املفاهيم ِبُرعب واإجالل، حتى تغدو حروب الأديان  اء ل تعقل �سيئا، اأ�سبح يتفكيّ �سميّ

م�رشوعة. فعال، حروب الأديان، يقول نيت�سه، تكمن يف التفا�سيل: »ل تربز للوجود 

ات احلادة بني الطوائف هو تهذيب  اإليّ ابتداء من اللحظة التي يكون فيها هدف املُ�ساديّ

د وت�ستعظم اجلزئيات الطفيفة لدرجة  احل�ض اجلماعي: وهكذا فاإن حتى الدهماء تت�سديّ

   .»
927

احتمال اأن يتوقيّف “خال�ض الروح الأبدي” على اأدنى الختالفات يف املفاهيم

·	 امل�سلمون يتداولون عن نبييّهم حديثا رهيبا ومفزعا، يردده الرهابيون قبل اأن 
يذبحوا �سخ�سا، وكثريا ما يلهون براأ�ض ال�سحييّة اأو َيلتقطون �سورة وهم ي�سحكون، 

ل�سان  على  يقول  مو�سوعا،  واأظنيّه  احلديث،  دما.  تقطر  مقطعة،  الراأ�ض  وباأيديهم 

ومل  منه  يتمل�سوا  مل  لالأ�سف،  امل�سلمني،  لكن  القت�ل”.  ال�سحوك  “اأن�  حممد، 

فوه حتى، بل هو جاثم يف كتب الرتاث اإىل اليوم، وقد ف�رشه ابن  اأو ُي�سعيّ بوه  ُيكذيّ

القيم يف زاد املعاد بقوله: »اأما ال�سحوك القتال فا�سمان مزدوجان ل يفرد اأحدهما عن 

الآخر، فاإنه �سحوك يف وجوه املوؤمنني غري عاب�ض ول مقطب... قتال لأعداء اهلل ل 

تاأخذه فيهم لومة لئم«. 

اأن مثل هذه الأ�سياء موجودة يف كتب نيت�سه، ولها مكانتها الفنييّة  نني  ُكونوا متيقيّ

وتربيراتها الأخالقية، كما فهم هو الفنيّ والأخالق. ومثل كل الفظاعات الأخرى فاإنكم 

لو فتيّ�ستم و�سرَبمت على قراءة �سفحاته لوجدمتوها بعبارات ماثلة لتلك التي وردت يف 

املاأثور الإ�سالمي. وفعال، يف العلم املرح، الفقرة 324، بعنوان يف “معرتك احلياة”، 

اخر. يقول اإن على خالف اأولئك الذين يرون يف  ر الفظيع ال�سيّ نعرث على هذا الت�سويّ

احلياة فرا�سا للراحة، اأو طريقا موؤدية اإىل فرا�ض للراحة، اأو تَ�ْسلية اأو وقت فراغ، فهو 

يرى اأن احلياة »هي عامل من املخاطر ومن النت�سارات، َتد فيها امل�ساعر البطولية اأي�سا 

َحَلَبة للرق�ض وللعبث«، وكل من يحمل هذا املبداأ يف قلبه »�سيكون بو�سعه ل اأن يكون 

با�سال فح�سب، بل اأن يعي�ض مرحا اأي�سا، واأن ي�سحك مبرح!«. 

اإن ال�سحك اله�ستريي هذا، ح�سب راأيه، ل ميكن اأن ي�سدر اإليّ من �سخ�ض خا�ض 

كيف  يعرف  اأن  اأ�سال  ميكنه  الذي  ذا  »من  النت�سارات:  ق طعم  وتذويّ احلروب  غمار 

927- ن. م، ن. �ض.
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ل وقبل كل �سيء على دراية جييّدة ب�حلرب  َيحي� َمِرح� وي�سحك مبرح اإْن مل يكن اأويّ

والنت�س�ر؟«. اإن هذه ال�سفة الرهيبة التي ي�سيد بها نيت�سه، “ال�سحك املَِرح، مقرتنا 

نات اأحاديثهم نف�سها، على  بالتيّقتيل” تنطبق كلييّا، بالن�سبة للم�سلمني، ومن خالل مدويّ

نبييّهم وبطلهم الأكرب.

اأن رغم زخم  الفكرة، وهذا دليل على  اأخرى هذه  ة  غ�سق الأوث�ن يوؤكد مريّ ويف 

التناق�سات فاإنه اأْبقى على �سيء واحد: العنف. قال اإن الو�سيلة املثلى لكي يحافظ املرء 

ية الثقيلة، هي احلرب »احلرب على وجه اخل�سو�ض.  على مرحه وَينَزع عن كتفه اجلديّ

د على الدوام الفطنة الكربى لكل العقول«. فاحلرب كانت ُت�سيّ

·	 اجلن وال�سياطني، هي تلك الكائنات الأ�سطورية ال�رشيرة التي تتمظهر اأحيانا يف 
اأ�سكال خمتلفة ويراها املر�سى النف�سانيون عيانا، ومنهم من ي�سمعها ويتوا�سل معها. 

الأديان اإذا مل تدفعك  اإىل القتل والرهاب ، فهي تق�سي  على ملكة تفكريك املنطقي، 

وتعلك تعي�ض يف عامل خيايل مرعب عامل َم�سكون بالعفاريت واجلن وال�سياطني. نيت�سه 

على نف�ض ال�ساكلة، اإذا تبنيّيَت اأفكاره، كما فعل هتلر ومو�سليني واأغلب الفا�س�ستييّني، 

يرة وُيعلمك  فاإنك ل ميكن اأن تكون اإليّ قتال، ولكنه اأي�سا ُيحيطك بكائنات �سيطانية �رشيّ

باأن اأجمل تاربه احلياتية كانت بِرفقة هذه الكائنات، واأف�سلها هو زعيمهم ال�رشير الأكرب 

نيّكم العبارات الإن�سائية الرنانة،  ه واحكموا اأنتم باأنف�سكم )ل تَُغريّ ديونيزو�ض. وهذا ن�سيّ

كوا فقط باجلوهري ال�رشيح منها(: »عبقرييّة القلب التي لذاك املُ�سترت  اقفزوا عليها ومت�سيّ

ب، ملن ُولد ليكون �سييّادا لل�سمائر، ومن يهبط �سوتُه اإىل قرارة كل  الكبري، لالإله املُجريّ

ن يتكليّم نيت�سه؟ هو نف�سه ُيجيب: عن اإله ال�رشيّ واملوت والتدمري،  «، عميّ
928

نف�ض .... الخ

ى يف الأديان الروح الغاوي القتال منذ البدء، يعني عن ال�سيطان عينه،  ا ي�سميّ يعني عميّ

ديونيزو�ض. يقول اإنه التقى به واأنه خالط اجلن والأرواح ال�سيطانية. اإنه اأمر مفزع، ل 

ن النيت�سويون اإىل اأن معبود نبييّهم هو ال�سيطان، ل يراوغ ول يكنى  اأدري كيف مل يتفطيّ

بل يق�سد تربة �سخ�سية عا�سها مبلء جوارحه: »هذا الروح الإله املُريب الذي يريد اأن 

الَتَقْيُت يف طريقي  فاإين  اأظافره،  نعومة  ل منذ  َمن تويّ النحو. وككليّ  مُيَدح على هذا 

اأي�سا بع�ض الأرواح الَغِريبة التي مل تكن ُم�ساملة )ل تخلو من اخلطر(، وبخا�سة ذاك 

املُلتب�ض  ذلك  بعينه،  ديونيزو�ض  الإله  األ وهو  به،  األتقي  اأنفكيّ  عنه ومل  تكليّمُت  الذي 

928- ما ور�ء �خلري و�ل�شّر، § 295، �ض، 278.
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ية واإجالل، بو�سفي اآخر  واملُْغوي الكبري، الذي رفعُت اإليه ذات يوم، بواكريي بكل �رشيّ

.»
929

من رفع اإليه قربانا

 التوراة مو�سى وا�ستخدم نف�ض العبارات 
يّ

·	  ويف احدى نوبات َوْحِيه متاهى مع نبي
التي جاءت يف �سفر العدد من اأن يهوه تكليّم مع مو�سى »فًم� اإىل فٍم )פה אל ̄ˉפה(”. 

 von Mund( قال: تعليّمُت الكثري من فل�سفة هذا الإله، »وَعِلمُت ما َعِلمُت من َفٍم اإىل َفٍم

م على الُقراء بقليل ميّا اطلع  ر فل�سفة هذا الإله ال�رشير ويتكريّ «. يريد اأن مُيريّ
930

)zu Mund

عليه يف عامل الأرواح املظلمة. وهذه عادة كل املر�سى النف�سانيني، الذين يطمحون دائما 

لع الأخري على اأ�رشار الإله ديونيزو�ض:  لإ�رشاك الآخرين يف مر�سهم: »اأنا احلواري املطيّ

 .»
931

م اأخريا عليكم، يا اأ�سدقائي، فاأذيقكم قليال من هذه الفل�سفة؟ األ يجدر بي اأن اأتكريّ

اإنها “فل�سفة” الأ�رشار والرعب احلا�رشة بكثافة يف تخاريف الكتب الدينية؛ اإنها نزول 

بال رجعة يف عامل التخيالت املُفزعة والدراكات املظلمة، يف عامل اجلن وال�سياطني، 

الذي ما اإن يدخل فيه �سخ�ض، حتى تُ�سليّ مداركه العقلية. نيت�سه ي�سف العامل الذي 

«. واإلهه هو ملك 
932

دخله بهذه العبارات املفزعة: »اإنها اأمور �رشية غريبة وعجيبة وُمرعبة

ر  ال�رش والظالم، خاطبه وقال له: »يف بع�ض الأحيان اأحب الإن�سان فقط... وغالبا ما اأفكيّ

«. ومن الذي يجعل من الب�رش اأكرث 
933

ة وُخبثا م، كيف اأجعله اأكرث قويّ كيف اأجعله يتقديّ

ير، يف عرف اأهل الأديان واملهوو�سني واملر�سى  خبثا اإن مل يكن الروح ال�سيطاين ال�رشيّ

د لنيت�سه مرة ثانية اأنه يريد اأن يجعل الإن�سان  النف�سانيني؟ فعال، هذا الإله ال�سيطاين يوؤكيّ

»اأكرث قوة وخبثا«، و»اأكرث عمقا واأكرث جمال اأي�سا«. 

العود الأبدي هو وجود والدته  اإن العرتا�ض الوحيد �سد فكرة  نيت�سه قال   	·
، فهو يكنيّ لهما م�ساعر حقد وكراهية تفوق اخليال؛ يخ�سى اأن تعودا مرة 

934
و�سقيقته

اأ�سباب  امل�ستقبلية. ل ندري  �سان عليه حياته  تُنغيّ امليتافيزيقي وهكذا  اإىل عامله  اأخرى 

واملبداأ  باملبداأ.  نت�سبيّث  نحن  ذاتها،  حد  يف  احليثيات  نا  تهميّ ول  الأ�رَشية  الُفوبيا  هذه 

929- ن. م، �ض، 279.
930- ن. م، ن. �ض.

931- ن. م، �ض، 279.
932- ن. م، ن. �ض.

933- ن. م، �ض، 280.

 اأنا على هذا القدر من احلكمة«، �ض، 21. »اإليّ 
ِ

934- نيت�سه، هذا هو الإن�س�ن، من�سورات اجلمل، بريوت 2003، »مل
اأنني اأقريّ باأن العرتا�ض اجلوهري على العود الدائم، فكرتي اجلوهرية يف الواقع، يتمثل دوما يف الأم والأخت«.
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ل  اإن�سانية  وف�سيلة  اأخالقي  واجب  به،  والرفق  عليه  والعطف  القريب  حمبة  اأن  هو 

واإذا مل  واإمنا م�رشوطة،  مبدئية،  لي�ست  الإ�سالم  القريب يف  حَمبيّة  لكن  عنها.  حميد 

تتوفيّر �رشوطها املعنوية الالزمة، فال ميكن التقييّد بها، بل ينبغي اأن تنقلب م�ساعر املحبة 

اإىل ُكره. القراآن هو امل�سدر الأول لهذه الفكرة الرهيبة، والآية تقول: )ل تد قوما 

ون َمن حاديّ اهلل ور�سوله، ولو ك�نوا اآب�ءهم اأو اأبن�ءهم  يوؤمنون باهلل واليوم الآخر ُيواديّ

اأو اإخوانهم اأو ع�سريتهم(. 

بحت.  اأيديولوجي  ل�سبب  الأقارب  حمبيّة  عدم  على  و�رشيح،  علني  حتري�ض، 

قتل  وت�سببت يف  باأكملها،  اأ�رَشٍ  حياة  مت  التي حطيّ الآية هي  هذه  اإن  القول   عن 
يّ

غني

اإرهابي  �ساب  قتل  هو  احللقة  هذه  واآخر  لأمهاتهم،  واأبناء  لأبنائهم  واآباء  لآبائهم  اأبناء 

ه يف �سوريا اأمام مراأى اجلميع. لكن ن�سو�ض نيت�سه ل تقل عنها فظاعة، ومن يتيّبع  لأميّ

هداها، مثلما يفعل النيت�سويون، ولي�سوا قلة، خ�سو�سا يف عاملنا العربي، فهو هالك 

ل حمالة. نيت�سه ي�ستنكر حب الأقارب، ويعتربه لي�ض نكرانا للذات واإمنا كرها للذات: 

»اأراكم تتكالبون على القريب، ولكم كلمات جميلة عن ذلك. لكنني اأقول لكم: اإن 

«. عيب كبري اأن يفريّ املرء من نف�سه 
935

حمبيّتكم للقريب اإمنا هي قليّة حمبيّتكم لأنف�سكم

اإىل القريب، اأو يريد اأن يتيّخذ من هذه املحبة ف�سيلة، الأ�سح بالن�سبة لنيت�سه، هو كره 

القريب ونبذه: »اأن�سحكم بالهروب من القريب«. 

حبيّ  ِمن  »اأ�ْسَمى  القريب:  اإليّ  الأ�سباح،  ذلك  يف  مبا  �سيء،  كل  حتبيّ  اأن  يجب 

فِلم  اأخي؛  يا  منك  اأجمل  اأمامك  يرك�ض  الذي  ال�سبح  ذلك  الأ�سب�ح.  حبيّ  الإن�سان 

«. مل يرتك اهلل قريبا واحدا، 
936

مَتَْنحه حلمك وعظامك؟ لكنيّك تخاف وتفريّ اإىل قريبك

�ض  اأن يحريّ الع�سرية، دون  اإىل  بالأقربني، ثم و�سول  ابتداء من الأب والأم، ومرورا 

اهم  على عدم حمبته؛ ونيت�سه اأي�سا ي�سحب الكره على جميع اأ�سناف الأقرباء، ثم تعديّ

اإىل اجلريان حتى: »اأوديّ لو اأنكم ل تطيقون كل نوع من الأقرباء وَمن جاورهم«، ويف 

النهاية: »ل اأن�سحكم مبحبة القريب يا اإخوتي ... هكذا تكلم زراد�ست«.

·	 اأما مبداأ “احلب يف اهلل والبغ�ض يف اهلل”، فاإن نيت�سه، ُيقنيّنه ويجعل منه ال�سبيل 
بينه  واحدا  فرقا  تدوا  فلن  عباراته  قراأمُت  واإذا  لغريه.  الن�سان  ملحبة  والأرقى  الأوحد 

935- هكذا تكلم زراد�ست، »عن حمبة القريب«، �ض، 123.
936- ن. م، �ض، 124.
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وبني تعاليم الوهابييّني. تَعرثون على هذه التخريجة الوهابية يف الفقرة 60 من ما ور�ء 

 Den Menschen zu lieben( خلري و�ل�شر والتي عنونها: “حبيّ الإن�س�ن من اأجل اهلل�

بََلغه  �سعور  واأق�سى  اأنبُل  »هو  نيت�سه،  يقول  اهلل،  يف  احلب   :”)um Gottes Willen

به  التي تمعك  ولالأخوة  ذاته،  اأجل  من  الإن�سان،  اأن حتب   .»
937

الآن الب�رش حتى  بنو 

بالن�سبة  قبوله  اأو  ره  ت�سويّ ما ل ميكن  فهذا  كائن وهمي،  اإقحام  دون  النوع،  نف�ض  يف 

 زراد�ست، كما بالن�سبة للوهابي، عدويّ الب�رشية، الذي ياأتيك باألف حديث ليثبت 
يّ

لنبي

اأوثق عرى الإميان، هي احلب يف اهلل والبغ�ض يف اهلل. وكم �سي�سعد الوهابي  اأن  لك 

 زراد�ست هذا اأن حب الإن�سان، واأيًّا كان هذا الإن�سان، ومن اأييّ اأمة 
يّ

حني يقراأ من نبي

�ض  جاء، واأيٍّ كانت عقيدته، هو حماقُة اأْحِمَرة: »حبيّ الإن�سان من دون اأييّ ق�سد مقديّ

«. وهكذا فاإن الإن�سان الذي يحب يف اهلل، ويعربيّ 
938

يف كوالي�سه، هو حماقة وبهيمية

اإلينا ُمقد�سا وجديرا بالإجالل اإىل  عن هذا الأمر الرقيق »فاإنه جدير باأن يبقى بالن�سبة 

اأبد الآبدين، بو�سفه الإن�سان الذي حليّق، حتى الآن، اإىل اأعلى ما يكون، وظليّ على 

«. وماذا ترك لالإ�سالمي الوهابي من �سناعات؟ ماذا خليّف له من كره 
939

اأجمل ما يكون!

للب�رش، هذا الالفيل�سوف الذي يثني على اأكرث املبادئ معاداة للب�رش؟ 

ك بالكلمة  التقييّة هي اأن تتظاهر بفعل �سيء واأنت ت�سمر �سيئا اآخر، اأن ل تتم�سيّ 	·
املعطاة واأن تغرييّ مواقفك مع تغرييّ الظروف، وقد ا�ستخدم امل�سلمون التقية ا�ستنادا اإىل 

قول القراآن )اإليّ اأن تتيّقوا منهم تُقاة(، اأي ح�سب تف�سري ابن كثري: اإليّ من خ�ف يف بع�س 

ته، كم� حك�ه  البلدان اأو الأوق�ت من �سرهم، فله اأن يتيّقيهم بظ�هره ل بب�طنه ونييّ

البخ�ري عن اأبي الدرداء اأنه ق�ل: “اإن� لنك�سر يف وجوه اأقوام وقلوبن� تلعنهم”. 

ف دائم  � احل�سن بن علييّ فقد ا�ستخل�س عربة من هذه الآية مف�ده� اأن هذا الت�سريّ اأميّ

ة ج�ئزة لالإن�س�ن اإىل يوم القي�مة”.  اإىل الأبد: “التقييّ

ونيت�سه نف�سه ُيبيح التقييّة، بل ُيدمي هذا الت�رشيّف املخادع، ويجعل منه اأمرا حيويا 

ثم   ،»
940

اأمامها وللتظاهر  اأخرى  اأرواح  خلداع  وح  الريّ »ا�ستعداد  باأنه  ي�سفه  �رشوريا؛ 

كاحلرباء:  املتغرييّ  الن�سان  وروعة  املاكر،  املخادع  الت�رشف  هذا  ف�سائل  ُمربزا  ي�سيف 

937- ما ور�ء �خلري و�ل�شّر، § 60، �ض، 93.

938- ن. م، �ض، 93.
939- ن. م، �ض، 93 94.

940- ن. م، § 230، �ض، 198.
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ل:  والتيّبديّ الت�سكيل  يف  وماهرة  خالقة  ة  بقويّ اخلا�ض  املتيّ�سل  والندفاع  فع  الديّ »ذاك 

فالروح يلتذيّ هنا بتنويع اأقنعِته وُمكِره، كما يلتذيّ هنا اأي�سا باإح�سا�ض الأمان ذلك اأن فنونه 

ل اإىل حيوانات وجوامد[،  “ابروتيو�سية” ])Proteus( �سيخ البحر، له قدرة على التحويّ
 .»

941
نه وتُخفيه على اأح�سن وجه! حُت�سيّ

ي التقييّة، �رشعة التمليّ�ض من الآراء والقناعات ال�سابقة؛ عدم  ويف مو�سع اآخر ي�سميّ

التقييّد باأي �سيء، وهي تدخل يف اإطار تربة �سخ�سية نقوم بها يف قرارة اأنف�سنا ونخفيها 

عن الآخرين، دون وخزة �سمري، فنحن الفاعلون واحلاكمون: »اختبار نقوم به، ونحن 

نتمليّ�ض  اأن  يجب  الذين  والأ�سخا�ض  الأ�سياء  د  عديّ ثم  الوحيدون«.  وق�ساته  �سهوده 

 Nicht“ منهم من حني لآخر: »ل نركن اإىل �سخ�ض بعينه )ل نبقى متعليّقني ب�سخ�ض

اأحب الأ�سخا�ض اإلينا ... األيّ نركن اإىل  كان  واإن   ،)”einer Person hängen bleiben

وطن )األيّ نبقى ُمتعليّقني بوطن “Nicht einem Vaterlande hängen bleiben”( ... األيّ 

نركن اإىل ال�سفقة ... األيّ نركن اإىل علم ... األيّ نركن اإىل انعتاقنا اخلا�ض ... األيّ نركن 

«. يعني اأن نعي�ض كالبهائم وكفى.
942

اإىل الف�سائل اخلا�سة بنا

لهم  غ  ي�سويّ اأن  بل  واملن�سوخ،  النا�سخ  فكرة  للم�سلمني  يربر  اأن  ميكن  نيت�سه   	·
مفهوم “الإن�ساء”، الوارد يف ن�ض القراآن: )ما نن�سخ من اآية اأو ُنن�سه� ناأت بخري منها 

املثالية،  احلالة  اأ�سبح يف هذه  القراآن،  منطق  الن�سيان، ح�سب  فاإن  مثلها(. وهكذا  اأو 

اء. وكذلك  ن�سيّ نف�سه  هو  لأنه  لإله جمنون،  املجنونة  لة  املتحويّ الإرادة  تقت�سيها  ف�سيلة 

لهذه  احلقيقي  باملعنى  للكبح  وملكة  حيوية،  قوة  »هو  الن�سيان  لنيت�سه،  بالن�سبة  اأي�سا 

«، ولي�ض بقوة �سلبية كما تعتقد العقول ال�سطحية. نيت�سه ي�سبيّه الن�سيان بعملية 
943

الكلمة

يه متَثُّال نف�سانيا، مثله يف ذلك مثل العمليات العديدة التي حَتدث يف ج�سمنا  ه�سم، ي�سميّ

�سعيدة،  اأن حتيا حياة حيوانية  يعني  تن�سى  اأن  ونََتمثيّله.  نه�سمه  الطعام،  نتناول  عندما 

ر القول  دون وعي اأو اكرتاث مبا يجري حولك، واإراحة نف�سك من وخزة ال�سمري »اأكريّ

اأن دور َمَلكة الن�سيان احليوية هو اإقفال اأبواب الوعي ونوافذه من حني لآخر، وجعل 

مت ي�سود َوْعينا،  املرء ل ي�سعر بال�سخب الذي حُتدثه الأع�ساء داخله ... وَجْعل ال�سيّ

941- ن. م، �ض، 198 199.

942- نيت�سه، ما ور�ء �خلري و�ل�شر، § 41، �ض، 71.

943- جيني�لوجي� الأخالق، II، § 1، �ض، 49.
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فيه من جديد مكان لالأ�سياء اجلديدة، وخا�سة  واإفراغه من كل ما م�سى حتى ي�سبح 

فني الأكرث نبال، لكي نحكم ونتنبيّاأ ون�ست�سعر. اإنها َمَلكة حار�سة، رقيبة  للوظائف واملوظيّ

وُمَكليّفة باحلفاظ على الأمن النف�سي وعلى الهدوء واللباقة: ن�ستخل�ض من ذلك اأنه ل 

.»
944

ميكن لل�سعادة اأو الهدوء اأو الأمل اأو الأنفة اأو التاأثري اأن توجد بدون َملكة الن�سيان

جيدة،  ل�سحة  ومتظهر  كبرية  قوة  على  موؤ�رش  هو  لنيت�سه،  بالن�سبة  اذن  الن�سيان، 

وهذه القوة وال�سحة اجليدة، تنطبق اأي�سا على اإله الإ�سالم، الذي يقول عن نف�سه اإنه 

�سين�سى الكافرين ويلقيهم يف النار.

ولي�ض الن�سيان فح�سب، بل الن�سخ وال�سطب واملحو، وحتوير الآراء من النقي�ض اإىل 

النقي�ض، دون الكرتاث بالن�سجام املنطقي، كل هذا له ما مياثله عند نيت�سه. فهو يرديّ على 

اأولئك الذين يتيّهمونه بالتزوير والكذب، ون�سخ ما يقوله الآن، مبا كان قد قاله منذ اأ�سبوع، 

عا بغريزة البقاء، يعني بعبارة فقهية: “ال�رشورات تبيح املحظورات”، اأو اهلل يفعل  ُمتذريّ

 ، َيترْنفز ويحتجيّ ف�سيلة؛  اإىل  رذيلة  له من  )الكذب( وحويّ النيّ�سخ  د  مُيجيّ اأخذ  ي�ساء.  ما 

موؤنيّبا ُمعرت�سيه: »م�ذا تعرفون اأنتم؛ م� ع�س�كم اأن تعرفوا عن قدر احليلة الذي ت�سعه 

غريزة البق�ء، عن قدر احلكمة والتيقظ الكبري الذي حتويه واأي قدر من التزييف ل 

زال يلزمني ... ل زلت حي�، واحلي�ة تريد الوهم، وب�لوهم حتي� )العلم املرح، 1(«.

ال�سالمي  والرتاث  نيت�سه  اأفكار  بني  التوازيات  اأوا�سل يف عر�ض  ان  ي  بوديّ كان 

ل على نباهة  لُت، لكي ل اأرهق القارئ، التوقيّف هنا والكتفاء بهذا القدر ُمعويّ ولكني ف�سيّ

القارئ وواثقا من قدرته على اأن يعرث هو نف�سه على نقاط تقاطع اأخرى بني املنظومتني. 

نكتة اخرية اأريد اخلتم بها، وهي مبثابة تقييم نهائي، بالن�سبة لكاتب هذه ال�سطور دون 

لت اىل دين قومي عند  تها، بعد اأن حتويّ ان ُيلزم به احدا. اأقول: الفل�سفة النيت�سوية برميّ

اأتباعه،  دين را�سخ يف الزمن و�سارب اطنابه يف اأماكن �سا�سعة من الر�ض، ميكن ان 

ع: “ ل نَعَلم دينا، منذ كانت  نُطبيّق عليه دون اجحاف هذا التيّو�سيف الرائع لبن املقفيّ

�ض واأ�ْسَفه يف ذلك التيّْمخي�ض اأهال واأْبرَت  َما خُميّ الدنيا اإىل هذا الزمان، اأخبُث ُزبدة  ُكَليّ

ته والأمم التي َظَهر عليها، واأْوَح�ض �سرية واأغَفل عقال  اأ�سال واأَمريّ ثمرا  واأ�سواأ اأثَرا على اأميّ

واأْعَبد للدنيا واأْتَبع لل�سهوات من دينكم”.  

944- ن. م، ن. �ض.
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